TUIUN
EKSPERLeni
DERNeGi
tt
Yrl:10 Sayl:54
Mayrs - Haziran - Temmuz 2001

BULTENI

Tanmsal girdi iireten firmalar.,.
Satlg malazalanmtzdan
siz de yararlanmak ister misintz?

eiftginin temsilcis i Zirost Odorlorranuz,
Ttirkiye'nin her yerine dairlmts,27.o safig mojozasryra
tnnmsal girdilerin boyilifrini
boyilifrini ycpmcktcdrr.
ycpmcktcdrr. @
h tnrrmsal
T;,* Siz de; scfig moilazalanmrzladaha gok
tcnmsal girdi safigr scila5nn.
il----

1}_f
Gr

Esrrss.,

F

her

-^,,
trrrsr.|rilrrf'.r'.

6zormonhizmetinizdedir- w-

J
$iftgi ve Kiiy Diinycsr Dergisi'nde iiriinlerinizi
tanrtarak tireticive ulcgrn.

*

fiirkiye
Adres

Tel
Fax

Zirorort Odasr Birligi
: lzmir Cad. No : 24 I{at:4-5-B 06440 Krzrlay / ANKARA
:0 (312) 4252313 - tZ L274 -Zs
:0 (312) 417 30 68

TUTUN EKSPERLEFI
DERNEGi
BULTENi

iqinornilen
Kapak

-.:e:.

Reklam
Merhaba

s_-,=:ida baqlayan ekonomik kriz si.rreci, $ubat aynda

Gundem

= =:.. :r: Deriyoda girmis

ATATURK Diyork...

,

Tiiti-in Platformu 23 5o lu Bildli
Tirtun Platformu 24 No lu Bildii
Tutun Yasasl
Cumhurbagkanr' nrn 4685 Saytll

Tirtun Kanunu'nun Veto Karar:

-e:: ..r: I.r\Fden ahnan laedi kargrhlr yaprlmasrna soz verilen uygula: -r : 3:crna gelmig ancak henuz bir ferahlama gerEeklegmemigtir.
-: :*:un kesimleri etkileyen bu kriz, kemerinde srhlacak delili

it

s,a:.: gelirliri daha da bunaltmrq, kapanan iq yerlerinin artmasr iqsizler

Duman Altrndaki Savas

:' , e :,2 TJtun Eksperleri icin daha da act, stkrnttlt ve zor gegmiqtir.
----.'-'.2'-''::-. :a:,:.anai. TUrk tuttinculugune darbe wracalrna inandtlrmz
l-:-- 1:-s -: \' \r :: i.a:-l edilmis. r'ine bu donemde iki eski Bagkammz,

Tiitun Platformu 2r )o iu 5:.c'Kamuoyuna Dupru
4685 Saylt Tutu: Ka:::-

Anayasa'ntn

ve Temmuz ortalarlna geldigimiz gu gunlerde de

- :--:: =:-.:.,: S-:iufmektedir.

Gerekqeleri

Anavac:l

srcak bir ekonomiden, slcak bir tutun gilndeminden siz okurlarlmlza,

:

:--

l-)pnerle-d:-ii-;<

-: - - : -

-=

Goriiguldugu TBlt\l, Genei K::;,-:
Ti.rtanaklanndan Sec rneler
Tarrmda Son Yrllarrn Girncel Konusu
Ekolojik Tanm
Ekip Ruhu ve Liderlik
Basrndan Segmeler
Aksiyon
Akgtin fuslantag
Bulmaca
Nostalji
Bizden Haberler

.:._

i-

-r--_

De::-ea:::r: gec-;!.:-.; :::e11 Ce:el 3askanhgLnr 1'apan meslektaqrmrz Akgun
rRSL$TrS: .96 - ge: i-if,a:e:. TEI:L ;g :iiPerli{ r'e I'oneticilik yaPml!, bilgisayar-

Tuti-rnce

29
30
39
40
43

Iann ulkemizde 1e:i r.rlla:,tL::rd\- Ddsrdncl!, dcre'ncie Bilgi lglem Kulturunu" TEKELe
yerlegtirmig. sistemin igleyip lalginiastlnlmasi icin gece gunduz kawamtnt ortadan
kaldrrarak gahgmrq bir arkadagtmzdt.
Diger bir acr kaybrmrz ise; Tekel'in birEokyonetim birimlerinde cahgarak Qenel Miidurliik

kademesine ulagmrg, bu gorevde iken kurumdan emekli olmug ancak, tutiincii
oldugunu hig unutmamlq, hasta yatalrnda yatarken bile son nefesinde" beni bu hastaltk

degil, gu tiitun kanunu oldirrecek" diyecek kadar kendini Ttlrk tutunculugune ve
ti.rtuncuye adamrg, varh!rve karizmasr ile her ortamda alrrhlrnr hissettirmig, kendisi gibi
diigiinmeyen insanlarrn bile fikirlerinden etkilendili Dernelimizin Onursal Bagkant
OrhanOZET

Reklam

Kendilerini rahmetle anlyoruz. Eksikliklerini daima hissedecegiz. Onlan

hiE

unutmayacaQz...

.

Gonderilen yaztlar yaynlansrn veya yaynlanmasrn iade edilemezler

.

Yazrlardan veya gevirilerden

dolacak sorum-

luluklar yazr sahiplerine aittir.

.

Yayrnlanan yazrlardan kay,nak gosterilerek
ahntr yaprlabilir

.

Reklam fiyatlan ve qartlan anlaqmalarla belir-

lenir

.

Dergimiz iki ayda bir -ctkar

Butun bu uzirntulerin yanlslra Cumhurbaqkanf mtztn ifadesi ile gegimini tiitiin
tarrmlyla sallayan Eiftgilerin sorunlarlnr gtiziimleyecek herhangi bir diizenlemeye
yer verilmeyen Tiitiin Yasasr, TB.M.M.'de kabul edildi. Bir yanda, ttrtijn iireticisi
600.000 aileyi dogrudan ilgilendiren bu yasanrn hangi hiikmunun ekicinin sorunlartnt
gozmeye yarayacadtnr yasada bulamayan ve bunda da hakh olan sayn cumhurbaqkanr'
mrz, ote yanda, bu yasa ile tiitin0n serbest rekabete agrldtgrnr savunarak bundan
tttunciinun zarar gormeyecegini iddia eden Sayn Bagbakanrmtz.
Tutun Yasasr veto edildi. Bu dergil.i elinize aldrQrnrzda belki TB.M.M. Olaganustu
toplantrya qagrnlmrg olacak. Belki de su anda ifade edildiQi bigimde Ey4ul ay beklenerek
ikinci kez aynr gekilde Cumhurbagkanrna sunulacak. Umaru Hukumet bu vetoyu flrsat
olarak degerlendirir ve yasay Turk tttttinculugun0n mevcut problemlerini gozecek ve
sel<toriin oniinu aEacak Sekle getirerek gtindemine ahr.
Cumhurbagkanr' mlzrn dikkat gektigi ve bizce de hakh oldugu Tfltun Yasasrnr baktntz

rahmetli Orhan OZET nasll degerlendirmigti. "T:B.M.M. Thnm Komisyonu'nda
gcirtiEiilmekte olan "Ttitiin ve Ttittin Mamulleri Yasa Thsartst" Tiirkiye'de tiitiin
iElerini yiiriitmeye yetmeyecek, yiiriirliige girmesi ile baqlayacak siirecin sonunda
Ttirk Tiittnciiltigii bugi.intinii arar duruma gelecektir. Bu da fiili olarak bugiin var
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olan gayrl resmi ttitiin tekellerini elinde tutanlann insaflna terk edilecek 600.000
ttittn ekicisi ailenin yani 3 milyon insanlmlztn periganhga mahkum edilmesi
demektir."
Dergimizin bu saysr, tutirnun {rlkemiz gundemini yolun olarak iggal etmesinden dolayr
Tutirn Yasasr, elegtirileri ve bisrn agrrhkh olarak, Orhan 6ZET OzeI eki ilavesiyie
hazrrlandr. Onirmuzdeki saylarda da yaynlanmak uzere Orhan Bey'e ait elinizdeki bilgi,
belge ve derlemeleri Dernelimize gonderirseniz, hep birlikte paylaqrrrz.
Kamuoyunda yllardrr tartrgrlan Turkiye Kamu-Sen' in Hukiimetin hazrrladrgr gekliyle bile
olsa Erkartrlmasl, KESK'in ise grevve toplu sozleqme hakkr olmadan grkartrlmamast igin
"
Eaba gosterdili ', Kamu Qahqanlan sendika Yasasr Cumhurbagkanr tarafrndan
onaylanarakyiirurl0le girdi. Tiim Kamu qaltqanlanna hayrlt olmasrnr diliyoruz.
Bir sonraki saymrzda gor0gmek dilegiyle.
YONETIMKURULU
Esen kahn...

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
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GUNDEM
57. Hukumet tarafindan hazrrlanan ve 20. Haziran 2001 tarihinde TBMM Genel Kurulu' nda kabul
edilerek Cumhurbaqkanrmz Sayn Ahmet Necdet SEZER' in onayna sunulan, krsa adr T0tiin
Kanunu olan 4685 sayh yasa 06 Temmuz 2001 gun0 veto edildi. Sayrn Cumhurbagkant' mtztn
tzerindeki tum medya baskrsrna ralmen kendisinden beklendili gibi dogru olduluna inandrlr
biEimde davranmasr her tiirlu takdire gayandtr.
Ulkemizde son yllarda ozellikle medya, anlagrlmaz biEimde toplumu belirli bir dugunce sistematigi
iEinde kalmaya zorlamakta, farkh diig0nmeye izin vermemektedir. Saghkh dugunme ve tartrgma
ortamr nerede ise ortadan kaldrrrlmrg bulunmaktadrr. Bir kriz sendromu yaratrlmrg, Bakanr' ndan
srradan vatandagrna kadar ttim insammz bu baskr altrnda ozgurce diigiind0gnnu soyleyemelp
hayata geEirememektedir.

T0m bu olumsuz atmosfere ralmen Sayn SEZER' in Tiltirn Kanunu' nu veto etmesi, toplumda
olugmaya baglayan hergeyi oldugu gibi kabul etme yada teslimiyet olarak ifade edebilecegimiz
havanrn krrrlmasrnr sa!lamrgtrr.

Veto gerekEelerini birkag ana baghkta delerlendirmek mumkun. Sayn Cumhurbagkanrmrz
gerekEelerinde, yasada iireticileri koruyan hiikiimlerin olmadrlrnr ifade ederek, "AEtk futrrma
Yontemiyle ttitun satrgrnrn guElugu ve artrrmada ahctst grkmayan tutunlerin nastl
deferlendirilecelinin belirsizlili nedeni ile tirtun trretiminin sona erebileceli, uretimin
planlanmasrnrn devletin gorevleri arasrnda oldu!u, bu yasa ile yerli tutfin sanayiinin durabilecegi,
sektorde kartellegmeye yol aErlaca!r, TEKEL Sigara Fabrikalarr ile Igletmelerinin degerinin dugecegi
sonucunu dofuracalf' kanaatini ifade etmektedirler.
Bunlar son derece isabetli tespitlerdir. Yasanrn, tutun tarrmrndan uzak Hazine b0rokatlarrnrn isteli
do!rultusunda hazrrlandr!r anlaqrlmaktadrr. Zira Cumhuriyetin ilanrndan itibaren ulkemizde tutun
iglerini yuriiten Tekel'in hazrrladr!r tuttn yasasl gahqmalarrna yada Tanm Bakanhlr'mn yasa ile ilgili
olarak itibar edilmeyen gori.iglerine baktrlrmzda uretici faktoriinun hep var oldufunu gor0yoruz.
Tutunde uluslararasr tekellerin varhgrnr gormezlikten gelerek. Turkiye'nin onemli bir ttrt0n 0reticisi
ulke oldugunu ve bu tutt-rnleri i.treten insanlann gogu icar olan birkaE don0mluk hraE arazilerde
ancak karnrnr doyurabildigi gergegini goz ardr ederek onlan uluslararasr tekellerin insafrna terk
etmek briyuk bir yanhghr. Bu tekeller sozlegmeli 0retimde kogullan kendi Iehlerine belirleven yegane
gug konumunda olacaklardlr ve arbrrnah sabg merkezleri iglemeyecektir. Bunu engellemenin tek
yolu tiretimi planlayarak ttim iiretici ti.itiinlerinin arhrmah sahE yiintemi ile rekabet ortamrnda

ve yok pahasrna satrlmasr

ahnrp satrlmaslnl saflamak, gerektiginde mtidahale altmlan yapmakhr. Tekel Sigara
Fabrikalarr ile markalannrn kartelleEmeye yol aEacak satlElannl <inleyecek hiikiimler mutlaka
yasada yer almahdrr. Devletlerin en kolay vergi aldrlr ve D0nya'nrn en karh sel<torlerinden biri olan
tutiin sektorunun bizim ulkemiz iEin ayrr bir onemi vardr. Zirabiz onemli bir tutirn iireticisi i.llkeyiz.
Bu ozelligimizi delerlendirmek yerine geEmigte yaprlan yanhglarr gerekge gostererek sektoru terk
etmek dolru degildir. Dolru olan geEmigte yaprlan yanhglarrn tekrar yaprlmasrnr onleyecek yasal
duzenlemeleri getirerek ozerkleEtirmeyi sa$lamaktrr.

IMF nin Tirtlin Kanunu' nun grkartrlmaslnl, kedi dilimini serbest brrakmak iEin on gartlardan biri
olarak ileri silrdug0nu biliyoruz. Pek Eok ekonomist ve gazetecinin de "tutun yakmaya son" edebiyatt
yaparak bu dayatmay anlaygla karErladrltm goruyorum da bu aydrn insanlann kotalarr kaldrrarak
soz konusu tut0n stoklarrnr olugturan, pop0list ahm ve fiyat politikalarr uygulayarak tutirn0 siyasete
alet eden siyasi kadrolarr neden hiE elegtirip kamuoyuna hatrrlatmadrklartnt anlayamtyorum. $ayet

IMF bazrlarrmn iddia ettikleri gibi bizi bize kargr koruyorsa, bizim yapmamz gerekirken

yapamadrklammzl yapryor, almamrz gerekirken alamadrlrmrz kararlan ahyorsa nastl oluyor da 150
milyon kilo tutun uretimi ile ihracat ve ig triketim talebini ancak kargrlayabilen ulkemizde, bu rakama
drigi.ir0lmiiE tutun uretimini serbest brraktrrmaktadtr. Neden yllardrr oldulu gibi bugunde kota
fazlasr tiretimin sattn altnmasrna mtdahale etmemektedir.
Tutirn kanununun veto edilmesi tamamr ile hakh gerekEelere dayanmaktadrr. Beg sayfahk kanunun
Beg sayfahk veto gerekgeleri t0m yonetenlerimizin Eok_iyi delerlendirmesi gereken mesajlar
igermektedir. Meclis Bagkanvekili Sayn Murat SOKIVIENOGLU' nun oturum sonundaki tavnnda da
ifadesini bulan, oy veren iktidar partilerine mensup pek gok milletvekilinin de igine sinmeyen bu
kanununun Sayn Cumhurbagkanl ndan donmesinin bir ftrsat olarak delerlendirilmesini diliyor,
sektorun yabanct tekellerin tehdidi altrnda oldulu gergelini goz ardt etmeden gergek anlamda
rekabetin sallanacalryeni biryaprlanmantn onirnun aErlacalrm umuyorum. Bu konuda MilliTutun

Komitesi'nin toplantrya Eajtnlmasrntn

ve

gegmiqte yaprlan Tutun Kanunu Ealqmalanrun

degerlendirilmesinin yararh olaca!r inanct ile,
Saygrlar sunarrm.

FaTukG0LPINAR

farukgulpinar@tutuneksper.org.tr
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D0yun-u Umumiye'nin, tiitun tekeli-

nin reji geklinde igletilmesi iEin
hukumete yaptrfir oneri kabul edilerek
1883 Mayrs aynda grkarrlan fermanla
reji imtiyazr 30
siire ile Mosyo
Devey'e verildi ve kurulan girket 2
Nisan 1 884'de faaliyete bagladr.

yl
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$irket, iE ti.iketimde kullanrlacak
tiitiinleri satrn alma. imal ve satma
hakkrna tek baErna sahip olacak ve
resimleri tahsil edecekti. Sigara ve

diger tiitiin mamullerinin tiretim
hakkr rejiye aitti. Reji tticcar. gibi
tiitiin ihrag edebilecekti. Ihrag
edilen tiitiinler harig olmak iizere
iilkede kullarulacak tiitiinler sadece
reji'ye sahlabilecek, i.ilkede sadece
rejinin iirettigi ttitiin mamulleri
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tiiketilebilecekti.
Faaliyete baqladrgrun ilk

3

ylmda

zarar eden Reji idaresi sonraki yllarda
kara gegmiqtir.
Rdnin lturulqunda

lgmyfuda

140.000 112.000
dretici sysr
25.000.000 31.000.000
dretim mil<tan
iE iiiketimde kullanlan 5.900.000 7.630.000
Ihragedilen

12.000.000 18.000.000

Rejiden en Eok etkilenen kesim

€amsun 44.04,&001

t|tun

iireticileri olmugtur. Reji'nin, ne olursa

olsun her qeyden once gelirini artrrmay amaElayan fiat politikasr bir sirre

sonra ureticileri ciddi boyutlarda
rahatsz etmeye ve halkrn tepkisini
gekmeye bagladr.

ACI HAIIRA: REIi
Osmanh Devleti borglarrna bir Eozum

bulmak amactyla yabancr temsilcilerle yaprlan gortigmeler sonunda
yurtrlii$e konulan Muharrem Kararnamesi ile 13 Ocak 1882 tarihinden
itibaren bazt devlet gelirleri borg
odemelerine aynlarak bu gelirlerin
idaresi alacaklilara teslim edilmigtir.
Bu kararnameye gore, borg odemesine aynlan gelirler arasmda tutun
tekeli geliri mutlak ve defiigtirilemez

Rejiye karEr halkrn ilk tepkisi 1887
ylhnda Samsun'da baE gcisterdi.

Ttittin iireticileri toplu halde Samsun'a yiiriiyerek qikayetlerini iEeren
bir dilekEeyi padiEaha iletilmek

dikkatle giiz ciniinde tutularak degerlendirilmelidir.
Tekel Sigara fabrikalannrn ozellegtirilmesinin gerekEesi olarak, bina ingaatr

tamamlanmrg bulunan Sigara Fabri-

kalarrnr uretime baglatmak igin
gereken makine ve teEhizah sahn
almak, diler fabrikalardan gereken-

lerin makine ve ekipmanlarrnr
deligtirerek modernize etmek iEin,
devletin odenek ayrrmasrna imkan
olmadr!r one surulmektedir. Bu
giiriiEiin dayandrlr gerekge, devlet
gelirlerinin gok iinemli bir biiliimiiniin drE borglar ve bu borglann
faizleri iEin kullanrhyor olmasrdlr.

GeqmiEte drg borElann <idenmesi
iqin Dtryun-u Umumiye idaresinin
kurulmasr ve o kapsamda tilkede

sigara iiretip pazarlama hakkrrun
Reji $irketine verilmiE olmasr ile,
giintimi.izde Tekel Sigara Fabrikalannrn OzelleEtirilmesi fikrinin dayandl{r gerekgeler araslndaki benzerlik iirkiiti.iciidtir.
dlkemizde Ekici Ttitiin Piyasalanndan
Yaprak Tuttrn satrn almakta olan
girketler kendilerine sipariq veren
sigara ureticisi Eokuluslu girketlerin
dikte ettikleri p-olitikalarr uygulamak
zorundadrlar. Ozellikle fiat duzeyleri
bakrmmdan Eok uluslu girketlerin
hatta bunlar iEerisinde lider durumunda olan bir girketin belirledifi
fi

atrn irzerine gkamazlar.

Tekel sigara fabrikalannln ozelleE-

tirilmesinin kaErnrlmaz sonucu

tizere valiye verdiler.

olarak gokuluslu qirketler dlkemizde yalnlz sigara iE pazanna hakim

Tiabzonlu ti.ittin tireticileri de 1894
yrhnda fiat di.iEi.ikli.ifitinti ve rejinin
adaletsiz uygulamalannl, yaphklarr
toplantrlarla protesto ettiler.
Halkrn arkasr kesilmeyen gikayetleri

olmakla kalmayacaklar, Ekici
Ttiti.in piyasalannda oluEacak fiat
dtizeylerini de kendi gkarlarrna
gore belirlemekte bugtinkiinden
gok daha etkili, karEr konulmaz tek

Eok hakh nedenlere dayanryordu.

gtig haline geleceklerdir.

KaEakErlarla mucadele iEin halktan ve

krsmen de kolculardan 20.000'den

olarakyer ahyordu.

fazla insan oldiirillmugtu.

Muharrem Kararnamesi ile devletin

en onemli gelir kaynaklannr yonetmek iEin, Dtiyun-u Umumiye-i

onemlisi, rejinin iqe baEladrfi tarihi
izleyen 15 ytlda tireticilere iidenen
fiatm %31,5 dtiEmtiE olmasrdr.

vekili durumundavdr.

Giiniimiizde, Tekel Sigara Fabrikalannln OzelteEtirilmesi konusunda
dikte edilmek istenen kogullar, bu

Osmaniye-i Meclisi idaresi
kurulmuqtu. Bu idare Avrupa'nrn

tarihsel gerEek unutulmadan

En

Reji idaresinin kurulmasr ve bu
idarenin ekici tiitiin fiyatlanna
yapmlE oldulu olumsuz etki ile
'liekel Sigara Fabrikalannrn ozellegtirilmesi ve bu cizelleEtirmenin
ekici ttitiin fiyatlanna yapacagr
kesin olan ve bugtinden baqlamlE
bulunan olumsuz etki birbirinden
farkszdr.

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

KARARI 2 $ubat 2001 tarihinde
imzalandt. Bu karara.. gore, Tekel

Genel Mudtrrlugir Ozellegtirme
kapsamt ve programlna ahndr. Tekel,
mulkiyetin devri. harig olmak trzere
ozellegtirilecek, Ozellegtirme iglemleri
3 ylda tamamlanacak.

15 Kasrm 2000 Tarihli Resmi Gazete-

de yayrnlanmrg olan 2007 YILI
HUKUMET PROGRAMI ile; 7177
Sayh Tiitiin ve Tuttin Tekeli Kanunu'

tt

TilTilN

masl gereken dizeltmeleri ve altnma-

sr gereken onlemleri ozet olarak

mekanizmaslnt olugturacak Tutiin

yacaklar.

kadar gtkanlmast,

tutunleri, en az piyasa fiyatrnrn "aynt
nevi ve grad tUtuniin bir yrl onceki

IvIEKTUBU

fiyahntn"

2

Ocak 2001 Tarihli EK NIYET
ile; Tutun destekleme

Piyasada ahct bulamaYan ekici
%1 5

alunda fiatla almacak'

ahmlanru kademeli olarak kaldran bir
kanunun $ubat 2001 sonuna kadar

UtXemlzde yalnu virginia ve burley
tutunleri iqin uygulanmakta olan

ytirurluge konulnrasr'kahx-rl ne taah

-soz.teErneli uretim" Ttirk tirtunleri igin

de uygulanabilecek.
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hutedilrni$ir
Tutun ve sigara konulannda' li{at
Genel Mtidiirtiigir ve Bakanhk tarafrn-

niunini

danhaarlanan;
TdTdN, TUTON MAMULLERi VNSN
TASARISI,TEKEL'IN YENIDEN YAPI-

LANDIRILMASI

vE ozellEgri-

RiLMESI HAKKINDA KANUN
TASARISI,

Aylarca once Htrkumete sunulmugtu'
Birinci tasan TB.M.M. nin ilgili komisyonunda gortiqiilmekte iken geri
qekilmig, ikinci tasarr ise Bakanlar
Kurulunca kabul edilmemigtir'

Bu iki tasartntn bazt hukiimleri

Ankara 17.03'2001

drganda brrakrlarak "Tiittin, ttitiin
mamulleri, 4046 saYh kanunda baz

deligiklikler yaprlmasr ve Tiittn ve
Tuttin Mamulleri Tirz ve Alkol lgletme-

leri
r-

olumsuzluklan onlemek igin yaprl-

Piyasalannm Desteklenmesine Dair
Kanunun gtintin gartlanna uygun
hale getirilmesi, 18 fuahk 2000 Tarihli
EK NIYET MEKTUBU ile; Tiittin igin
destekleme ahm politikalannt ortadan
kaldrran, tirtun allmlannda mtzayede

Kanununun Ocak 2001 sonuna

FtATFORMil

daki kabul ve taahhutleri ve TB.M.M'
ne sunulmak irzere hazulanan tasannm yasalagmasl sonucu olarak olugacak yeni sistemde Ttrk tutirnirnun'
tirtun iireticilerinin, sektorde galtganlann nelerle kargrlagacaklannr bu

aglklamay gorev saYYoruz.
Ttrtiinde destekleme ahmlan, 2001
ahmrndan sonra kaldtrllacak, tartm
kredisi faizleri, ticari kredi faizlerinin
oranlna yiikseltiliyor. Bunun sonucu
olarak ttittin ureticileri bundan sonra
tutt-rn tiretimi igin kredi kullanama-

nun ve 196 saYh Ekici Tuttin Sabg

te

programl ve ek niyet mektuplarr ile
hirkiimetin sigara ve tiitirn konulann-

veni rcirtin nelminin

rtirtix

unnricimnixn vE TEKEL
sicnne rRsnixeLARINDA
qALIQANLARA VERECEGI

Genel Mtidtirltifii'ntin yeniden

yaprlandrrrlmast hakkrnda kanun
iasanst" adryla tek tasan olarak htk0mete sevk edilmig oldugu 3 Mart
tarihinde bazr TV haber btrltenlerinde
yeralmrgtr.

ZARARLAR.

Tekel'in ozellegtirme kaPsam ve
programlna altnmast hakkndaki 5

Tekel'in Ozelleqtirilmesini ongoren

Yiik$ubat 2001 tarihli Ozellegtirme
sek Kurulu karan, 2001 ytlt Htiktimet

OzEll,eErirute Yunser

KURULU

Tekel Sigara Fabrikalannrn Ozelleg-

tirilmesinin sonucu olarak Ttirk
trrtirnir Oretimi btryik olgiide azalacak, bu tiitiinti ekerek geEimini
zorlukla sallayabilen ve yeterince
toprafa sahip olmayan kiigtik ttitiin
ureticileri aghla mahkum olacaklar'
Tekelde Ealryan iqgi ve memurlann

biyiik gogunlulunun

iqine son verile-

cek.

II. TdRK TUTdNLERiNE
sOzlegueli qnerim UYGU'

LAMAK VE ARTIRMALI SATIS
voxreMilti onmmer sqRETiYLE GETiCi TTiTtiNIERiNiN SERBEST PiYASA KOSULLARINDA

HAK ETTiGi TiNTIE SATILMASI
EI\GFLI FNMEK iSTEXIYON
Ulkemizde sozlegmeli olarak virginia
ve burley tirtiin0 iiretmekte olan

vatandaglammlzln, ozellikle tttun
bedellerini almakta btiyuk problem-

lerle kargrlagmakta olduklarr bilinmeKedir.

Ttirk ttittinti iireticilerinden,

bu

0retimi sozlegmeli olarak yapmayl

[g

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi

kabul edecek olan vatandaglanmz
geEim srhntrsr ve zirai l<redi yetersizligi

nedeniyle qokuluslu girketlerin

gi-

dumunde olan ahcrlar kargnrnda tam
anlamrfa qaresiz duruma diigecekler

tutunu, gegimini bu tutunii ureterek
saflayan vatandaglartmtz ve yurt
ekonomisi igin olumsuz ekonomikve
sosyal sonuglar doluracafr kesindir.

Tutiinde destekleme

ve urettikleri tritunu dugtk fiatlarla

ahmlarrnrn
kaldrnlmasr, iireticilerin kaderinin gok

hakim olmasrnr saglamak ekici tutun
ve tirtun ihracrnda
mutlak hakimiyeti ele gegirmektir.

piyasalarrnda

Sonuqta Turk ttrtirnii iiretiminin
gimdikinden qok buyiik olqude
krsltlanmasr zorunlu hale gelecek, bu

durum yagamlarrnr Turk tutunu
trretimi ile devam ettirebilen

mtrmkun oldugu kadar erken elden

uluslu girketlerin insaftna terk

grkarmak zorunda kalacaklardu.

edilmesinden bagka

Ttitun lhracatgrlarr Birlifri yonetimi
buna rafmen, sozlegmeli 0retimin

tagrmaz.

vatandaglarrmrzrn dayanilmaz gelir

Bu gergek goz onunde

kayrplarrna u$ramasrna neden

Turk tutun iiretiminde de uygulanmasrna imkan veren h0kmun yeni
tutiln kanunu tasarrsrnda yer almasrnda rsrar etmekte, Beg yllk kalkrnma planlarrnda, ek niyet mektubunda
benimsenmiq ve yer almrg olmasrna
ralmen, ekici tutunlerinin pazarlan-

masrnda artrrmah satrg sisteminin
uygulanacalrna dair hukmun tasarr-

bir

anlam

tutularak,
tutiinde destekleme ahmlannrn kaldrnlmasr defil, gunun gartlartna
uygun hale getirilerek devamt saflanmah ve buna ait esaslar kanun

metin ve TB.M.M. nin onlemesini

MEfvluRraR igsiz

beklemekhakkrmzdr.

Ozeleqtirme Yiiksek ltrrulu karan ile
ozellegtirme kapsam ve programtna
ahnmrg olan Tekel'in, TB.M.M. ne
sevk edilmig bulunan yeni tasan ile
Kamu iktisadi Kurulugu 1t(iK) statusunden gkarilrp, Iktisadi Devlet Tegekki.ilu geklinde yeniden yaprlandrnlmasr ongorulmektedir. Bu degigiklikle Tekel Sigara fabrikalarrmn Anonim $irketler haline getirilerek ozel-

yayrmlanan 2OOI yrh Hukumet
programrnda 196 Sayh Ekici Tutun
Satrg Piyasalannrn Desteklenmesine
dair kanunun gunun gartlanna uygun

hale getirilmesi Eahgmalarnrn tamamlanmasr ve IMF ye verilen
2.1.2001 tarihli ikinci ek niyet
mektubunda destekleme ahmlarrnrn
kademeli olarak kaldrrlmasr, taahhirt
edilmigtir. Tutun kanunu tasarrsrnda

ise tutunde destekleme ahmlannrn
2001 yh urununden sonra kaldrrrlmasr ongoriilmektedir.

Ulkemizde Turk tutunu uretiminin ig
tuketim ve ihracat olanaklan ile

uyumlu hale getirilmesi, uretimde
kota uygulamasr, iiretici tiltiinlerinin
satlg merkezlerinde tam rekabet
kogullarrnda agrk artrrma yontemi ile

ahnrp satrlmasr gibi esas konulann
uygulamaya konulmasr ve bu uygu-

lamanrn kahcr hale getirilmesi
saflanmadan tutunde destekleme
ahmlarrnrn kaldrrrlmasrnrn, Tiirk

son

rulu Karan, Tekel Sigara Fabrikalarr
kapsam drgrnda brralclarak, Tekel'in

YAPRAK

Tasarrnrn bu hale getirilmesinin, Tirrk
tutun ekicilerine vereceli zarar hul<u-

15.11.2001 tarihli Resmi Gazetede

ve memurlar iEin

SiGARA PAZARI VE

Q|RKETLERE TERK ED|LEREK BU
FABRiKATaRDA qAU$AN iEqi Ve

EDILIYOR.

Eahgan igEi

IV. TEKEL S|GARA EABRiKALARI

ozelr-eErinilenen rdRKiYE

TdTdN PiYASAIARI qoK uIrusLU

SIRKETLERIN INSAFINA TERK

Boyle bir uygulamanrn, Turk tutunu,
tutun ureticileri, sigara fabrikalarrnda

derece olumsuz ve zararh sonuglar
doluracalr.kesindir. Bu nedenle bu
agamada, Ozellegtirme Yirksek Ku-

tasansrnda mutlaka yer almahdrr.

da yer almasrna ise kargr grkmal<tadrr.

III.DESTEKLEME ALIMLARI
KALDIRILARAK TdTON
unericileRi . qoK uLUsLu

olacaktr.

enexuvon

legtirilmek istendi!i anlagrlmaktadrr.
Tekel sigara fabrikalarr ozellegtirildiSi
takdirde; Turk tutunu kendi ulkesinde

sigara pazarrndan kovulacak, en az
tiiketilen dolguluk tutun durumuna
dugecektir. Qokuluslu girketler yalmz
sigara ig pazailmva hakim olmakla
kalmayacaklar, ekici tutun piyasalarrnda ve ihracatta koqullarr ve fiatlarr
kendi grkarlarrna gore belirleyecek
kargr konulmaz tek gtig konumuna
geleceklerdir.
Tekel sigara fabrikalan ozellegtirilirse,
sigara iiretiminde yonetimde ve
pazarlamada insiyatif er veya geg, gok
uluslu girketlerden birinin veya
birkagrnrn eline gegecektir.
Qokuluslu girketlerin Tekel sigara
fabrikalannr ele geqirmekte rsrar
etmelerinin nedeni Tekel'in sigara
uretiminden gekilmesini, ig piyasaya
kendi urettikleri blended sigaralann

diger iiniteleri igin uygulanabilir.
Hukumet Tekel Sigara Fabrikalarrnrn
ozellegtirilmesini A.B. ne kargr

taahhiltlerinin vazgeEilmez geregi
sayarak ozellegtirme gor0qunde
sakrncalara ralmen lsrar ederse,
dogacak sakrncalan asgariye indirebilmekigin;
Tekel Sigara Fabrikalarr, en az 7"51
hisse Tekel'de kalmak gartryla yalnrz

Tekel gahganlarr ile Turk tuttinu
ureticilerinin, Tekel sigaralarrnr
pazarlayanlann ve kuguk tasarruf
sahiplerinin ortak olabilecegi Anonim
$irketler halinde ozellegtirilmelidir.

Bu ozellegtirmede gu ilkelere uyulmahdr.

Tekel'in hisse oranr yeni bir yasa
yururluge konulmadan azaltdamamahdrr.

Tekel drgrndaki hisseler, en az 10 yrl
sure ile ortaklar drqrndaki kigilere
satrlamamah ve dewedilememelidir.

Hisselerin buyuk bolumu Turk tttirnu
ureticileri ve Tekel iggi ve memurlarrna
tahsis edilmeli ve yalnz bunlara %20
ye kadar indirimli fiatlarla hisse satrn
alma imkam tamnmahdrr.

Sigara fabrikalarrna ortak olmak
isteyen Turk tutunu lreticileri, ortakhk paylannrn tamamlnl veya bir
bolumunu, ekici tutun piyasalannda
satacaklarr tirtun bedellerinin bir
krsmr ile beg yrlda taksitle odemek
suretivle. ortak olabilmelidirler.

g
:i:,..,1,,1,r1.:,11'.r,i:,,#.

,....,.-.=*i::.-.-,,.:l,..n:5:.J.-lr,l.;.lr+ili;

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

V. TUTON OFISININ KURULMASI

KARARI (YGUIrryvlAYA KONULI,L{YAIIM TIT<TN VE SIGARA

I

Bakanrnr.

b) lfurul : Tutun, Ti-rti.ln Mamulleri ve Alkollu
iqkiler Piyasasr Diizenleme Kurulunu,
c) Id.rrum : Tiitiin, Tiitirn Mamulleri ve Alkollti
Ighler Piyasasr Dirzenleme Kurumunu,

KONULARI SiYESi YATIRIM ARACI
OLARAK XoTtbTE KOLLANILAniI-in oUNutvtON BIRAKILTYOR
Tasarrda, tutun ve sigara konularrnda

d) Genel Mudiirli.ik: T0tiln, Ti.itirn Mamulleri,
Mtldirrli.lgtrnii,
gradrandrman tttun iqin son beg ylda Kurulca
segilecek ug yrhn ihrag fiyat ortalamastntn

Tuz ve Alkol igletmeleri Genel

e) Aqrk arhrma baglangrg fiyatr : Her kalite

sorumluluk ve yetkilerden baztlart

yiizde elli eksigini,
lfade eder.

Tanm ve Koyigleri Bakanlt!tna,

bazilarr Sanayi ve Ticaret Bakanhgrna

Ttitiin, Ttitiin Mamulleri ve Alkollii lgkiler

verilmekte, bazrlart da Bakanlar
Kurulu veya yetki devredece$i Bakanhkga grkanlacak karar, yonetmelik
ve tebliglere brrakrlmaktadtr. Bunun,

Tilrk ttitiincultgunun gereklerine
cevap verecek en uygun goztim
oldufi unu kabul etmek imkanszdr.

Qiinku, tasartntn sebep olacafir gok
baghhk, tantmlartn, onlemlerin ve
yetkilerin belirsizligi, tutun ve sigara
konulannln ulke gerEeklerine uygun

aa

Piyasasr Dtizenleme Kurumu ve Kurulu
MADDE 2. - Bu Kanunla ve diler kanunlarla
verilen gorevleri yerine getirmek ve yetkileri

aa

TilTUN

kullanmak uzere kamu ti.rzel kigiligini haiz, idari
Tuti.rn
Mamulleri ve Alkollir igkiler Piyasast D0zenleme
Kurumu kurulmugtur. Kurumun merkezi
Ankara'dadrr. Kurum gerekli gordugi.i yerlerde

ve mali ozerkli!e sahip, Tutiln,

irtibat btirolarr kurabilir. Kurumun organlart,

Tiitun, Tutirn Mamulleri ve Alkollti lgkiler

YASASI

gozt)mlere ulaqtrrtlmasrna engel

Piyasasr Dtizenleme Kurulu ve hizmet birimleridir. Kurum, Bagbakamn gorevlendireceli bir
Devlet Bakanr ile iligkilendirilir.

Kurul, Kurumun karar organtdtr. Kurul, biri

nilmasrnr onleyemeyecektir.
Bu nedenlerle;
* Turk tutirnu ve yabanct tiit0n uretim

Bagkan ve biri Baqkan vekili olmak iizere toplam yedi iiyeden olugur. Kurul Bagkan ve iiyeleri; Maliye Bakanhlr, Saghk Bakanhlr, Thnm ve
Koyigleri Bakanhlr, Hazine Miistegarhlr, Dtg
Ticaret Mustegarhlr, Tiirkiye Ziraat Odalan
Birligi ve Genel Mtidurliilun ilgilendirildigi
Bakanhgrn onerecegi ikiger adar arastndan

alanlarrnrn belirlenmesi

Bakanlar lfu rulunca atanlr.

olacak, ttitun konusunun siyasi
yatrrrm aracr olarak kotuye kulla-

*

Kurul r:1'eleri: hukuk. iktisat. igletme'

Turk tiitunii uretiminin planlan-

uluslararasr illSkiler. kamu yonetimi, maliye, ttp'
mr.rtrendislik ve h;tun ekspertigi alanlannda yurt
iginde ya da yurt dgrrda en az d6rt ylhk y{iksek
ogrenim gormtig, mesleki agrdan yeterli bilgi ve
deneyime sahip bulunan ve meslekleri ile ilgili
olarak kamuda veya ozel sektorde en az on yl
gahgmrg kigiler arasrndan segilir. Uyelerde
ayrrca, 657 sayh Devlet Memurlan Kanununun
48 inci maddesinin (A) frkrasrmn (1), ( ), (5)' (6)
ve (7) nuinarah bentlerinde belirtilen gartlar

masr ve kota uygulamasr

*Artrmah Satrg Merkezlerinin kurul-

masrve iqletilmesi

*

Artrmah Satrg lglemlerinin yuru-

tulmesi
* Bu merkezlerde altcrsl grkmaYan
tutunlerin sattn altnmast
* Bu suretle sattn altnan tiltunlerin

aranlr.

iglen mesi veya iglettirilmesi

Kurul iiyelerinin gorev stresi beg yldrr' Gorev
suresi biten uye yeniden seqilebilir. Herhangi bir

* Bu tuttinlerin sattgt, tiitiin

mamullerinin teknik ozelliklerinin

Sahmma, 4046 SaYt Kanunda ve 233

belirlenmesi

Sayh Kanun Htikmiinde

* Sigara fabrikalarrmn teknik denetimi
gibi hizmetlerin Tekel'den ayrrlarak bu

amagla yaprlandlnlacak "TUTUN
oFisi cENEL moociRLitGti" ne
verilmeli, Tekel'in yeniden yaprlandrrrlmastna baglanrrken

bu

konu

oncelikle ve suratle gozume baflanmahdr.

Tekel Genel Mudurliigtinun Yaprak
Tiitun igletmeleri ve Ticareti Miiessesesinin kadrosu, bu kadronun bilgi
birikimi ve deneyimi, ek bir mali
ktrlfete gerek kalmadan bu hizmetleri
yiiriitmeye yeterli olacaktrr.

Karamamede

DefiEiklik Yaprlmaslna Dair

Kanun

Kanun No:
Kabul Tarihi:

4685
20.06.2001

Amagvetammlar
MADDE 1. - Bu Kanunun amacu Tiitun, Tutiln
Mamulleri, Ti.rz ve Alkol lqletmeleri Qenel

Mudtirliigiiniin yeniden yaprlandnlmasr ile
Tutiln, Tirttrn Mamulleri ve Alkollu lEkiler
Piyasasr Dtizenleme

Ktrumunun kurulmasma,

bu Kurumun gorev ve yetkilerinin d0zenlenmesine ve ttrttin ve tuttin mamullerinin
Ttirkiye'de iiretimine, ig ve drg alm ve satrrnna
iliqkin usul ve esaslan dizenlemektir.
Bu Kanunun uYgulanmasnda;

a) Bakan

:

l{urumun iligkilendirildili Devlet

nedenle tyelikleri sona erenlerin yerlerine
Bakanlar Kurulu tarafrndan bu maddenin ikinci

frkasrnda belirtilen usule gore en geg bir ay
iginde yeni bir uye atanlr. Bu qekilde atananlar,
yerine atandrklan iiyelerin stirelerini tamamlar.
fuka arkaya dort toPlantrya veya bir yl iginde
toplam on toPlantlya mazeretsiz olarak katrlmayan iiyeler istifa etmig sayhrlar.
l{r.rrul uyelerinin gorev siireleri dolmadan gorevlerine son verilemez. Ancak, bu Kanundaki

yasaklan ihlal ettigi veya bu Kanun ile kendilerine verilen gorevler ile ilgili olarak igledigi
suglardan dolay haklarrnda mahkumiyet karart
kesinlegen Krrul Bagkan ve iiyeleri, 657 saylt
Devlet Memurlan Kanunu uyarrnca Devlet
memuru olmak igin aranan $artlarr kaybettikleri
tespit edilen veya iig aydan fazla bir stire ile
hastahk, kaza veya bagka bir nedenle gorevlerini yapamaz durumda olan veya gorev sUresinin kalan krsmrnda gorevine devam edeme-

[g

TUIUN EKspERLERi

oenxeGi
eULrexi
yecegi, uE ayfik siire beklenmeksizin tam tesek_
ktilltr bir hastaneden ahnacak heyet raporu ile

tevsik edilen Kurul uyeleri, sijreleri dolmadan
Bakanlar Kurulu tarafrndan gorevden ahnrr.

Kurulun galqma esaslan, g<irevveyetkileri
MADDE 3.-Kurulun g6revve yetkileri gunlardrr:
a) Bu Kanun gerelince Kurum tarafindan
yuriittlecek gorevler ile ilgili duzenlemeleri
yapmak.
b) Bu Kanunda ongorulen idari para cezalannrn
tahsil edilmesine iligkin iglemleri yiirttmek.
c) Satrq ve uygunluk belgesi bagrna ahnacak

tutarlann tespiti ile tescil, izin ve ruhsat harc_
lannrn Kurum tarafrndan tahsiline iligkin iglem_

Ieriytrutmek.
d.) 4207 sayrh Tiittn Mamullerinin Zararlarrnrn
Onlenmesine Dair Kanunda yer alan htikrimler
sakh kalmak kaydryla, ti)tun ve alkol tuketi_
minden kaynaklanan kamusal, toplumsalya da
trbbi nitelikteki her turlti zararh etkileri onle_
yecek drizenlemeleri yapmak, bunlarla ilgili
kararlan almak.
e) Bu Kanunun uygulanmasryla ilgili sektorel

dirzenlemeler yapmak

f) Yurt iginde ve yurt drynda konusuyta ilgili
kuruluglarla igbirtigi yapmak gierektiginde bu

fflH:ra

K:rumun uye otrncrra karar

g) Personel atamalan da dahil olmak

uzerc

Kurumun personel politikasru otuEturrrnk
h) Kuruma taqrnlr ve taglnmaz mal veya hiznet
ahnmasr, sattlmasl ve kiralanmasr konulannda
kararvermek.
r) Kurumun alacak, hak ve borglan haklcnda
kararvermek.
j) lfuruma bagh akredite laboratuvarlarrmn
tesis
edilmesine ve igletilmesine iligkin gartlarr tespit
etmek.
k) 1918 sayrh KaEakErhlrn Men ve Thkibine Dair

Kanun, 4250 sayh ispirto ve ispirtolu igkiler

Inhisan Kanunu, 492 sayil Harglar Kanunu ve
Mudi.irltige verilmig
olan gdrevleri ytirritmek.
l) Gorev alam ile ilgili konularda gerekli gordulti

diler kanunlar ile Genel

her turlu bilgifi, tiitun, tritiln mamulleri ve
alkollti igkiler piyasasrnda mal veya hizmet
tireten, pazarlayan, satan gergek ve tuzel kipi_
lerle, bunlarrn her tttrlii birliklerinden istemek.
m) Kanunlarla verilen diler gorevleri yiirutmek.

Krrul uyeleri, l(rrulun para, para hi.rkmundeki
evrak, senet ve diler mevcutlanna karsr isledik_
leri suglar ile bilango, tutanak, rapor ve benzeri
her turlu belge ve defterler tizerinde iqledikleri

suqlardan dolay memur saylrlar. lfurul i-rvele_
rinin, gorevlerini yapbklan srrada 6grendikleri
gizli bilgiteri aErklamalan halinde, haklannda
765 sayh Trirk Ceza Kanununun 229 urrcu

maddesi hukmii uygulanrr

ve ltrruldaki

gorevlerine son verilir. Bu kiEiler lfurul t4religine
tekrar segilemezler.

Kurumun hizmet birimleri, Kurum personelinin stattisii, atanma usuli.i ve <izhik haklan
MADDE 4.- Kurul Bagkanr l(urumun en tist
amiri olup, Kurumun genel yonetim ve tem_
silinden sorumludur. Kuruma, Krrul karanvla
iki baqkan yardrmctsl atantr.
Kurum hizmetlerinin gerektirdidi asli ve srirekli
gorevler, idari hizmet sozlegmesiyle sozlegmeli
olarak istihdam edilen personel eliyle ytiriiiultir.

Krrum personeli lcret ve nrd

h#il dgda

657 sayh Devlet Aemurlan Kannrna tabi<ft.
Kurul Bagkam ve riyeleri ih ltrum personef

5434 sayfi Tiirkiye Cumhuriyeti Erneldi
Sandrlr Kanununa tabidir. Emektilik agvrdan
Kurul Bagkanr bakanhk mtisteganna, l{_rnrl
tiyeleri bakanhk mristegar yardrmcsna denk
statiide oldugu kabul edilir.
Kurul Bagkan ve iiyeliklerine atananlardan, 657

sayh Devlet Memurlarr Kanunu veya

ozel

mevzuatla dtizenlenmig personel rejimine tabi
olanlar, Kuruldaki gorevleri sona erdikten sonra
bagvurmalan halinde ilgili Bakan tarafrndan,
mrikteseplerine uygun bir kadroya atanlrlar.
Akademik unvanlann kazanrlmasr igin gerekli
gartlar sakhdrr.
Kurul Bagkan ve iiyelerinin ayhk net [cretleri,

en yriksek Devlet memurunun her turlu ode_
meler dahil ayhk net trcretinin iki katrm geEmemek tizere Bakamn teklifi tizerine Bakanlar Kurulu tarafindan tespit edilir.

Kurul uyeleri goreve baglama ve gorevden
aynlma tarihlerinden itibaren bir ay iqinde ve
gorevleri devam ettili siirece her iki ylda bir
mal b€yarunda bulunrrnk zorundadr.
Kurum penondinin 0cret ve di@ nnli haldan

Bakanlar ltrrulunca belirlenecek

esasliar

EergeGinde l.uruka tespit olunur.
I$nmrun gefirrrc gidedcri fle derrctimi
MADDE 5. - l{urumun gelirleri gunlardr:
a) Yurt iEinde tiretilen veya ithal edilen ttitun
mamulleri ile alkolve alkoll0 igkilerin yurt iEinde
yapilacak ilk teslimlerinde satq fiyatrnrn binde
dordu.

b) Mamul uretimi, satrgr ve uygunluk belgesi
bagrna ahnacaktutar.
c) Tescil, izin ve ruhsat harglarr.

d) Bu Kanunda yer alan idari para cezalannrn
yuzdeyirmibegi.
Cerektilinde (a)bendinde belirtilen oram ytizde
elliye kadar azaltmaya, odeme usul ve esaslarrnr tespite Bakanlar Krrulu yetkilidir. Bu tutar
higbir vergiye matrah teqkil etmez.
Ku.rumun giderleri qunlardrr;
a) Idari giderler.
b) Sektorle ilgili ara$trrma-geligtirme faaliyetleri

ile

titiin ve alkol triketiminden

kaynaklanan
kamusal, toplumsal ya da hbbi niteliktekj her
tilrlu zararh etkileri onleyecek gahgmalan yonlendirerek organizasyonu sallamak lzere gerekli g6rdtgti faaliyetlerin desteklenmesinden

do!an giderler.
ldrrumun giderleri Kurul karanyla yi:rurliige
giren ylhk b0tgeye gore yaprhr. l{urumun bijtqe
yl takvim yrldir. YilIk gelir ve gider arasrnda]<i
fark i{ali)€ Bakanh@nca belirlenecek esaslar
dahilnde genel butEq6 alCanh. l{urumun mal
ve vartldan Dedet ma[ saynr. naczealemea

rehrdilerne-

Kurum Baqbakanhk Yuksek Denetleme
lf:n:lunun denetimine tati<h.

Oretici trtiinlednin akru re

s&nr, tiifrir

mamulleri firetimi, hrtiirr ve blhn rnnndleri
ticareti
MADDE 6. - dretici trnihkri yan soaegne
esasl veya agrk artrrma yontemiyle ahmr rre
satrlrr. Sozlegmeli riretim

aasrn g&e

nretilen

tiitunlerin fiyatlan, tiitun mamulleri fueticileri
velveya tuccarlar ile rjreticiler vefueya temsil-

deri arasnda vanlan

mutabakata qore belirleni. \hah sodegrne yaprlarak uretile-n tirttnler
dgrda bhn uretki tutijnleri, aqrk artrrma
merl*ederirxle agk artrma yontemiyle ahnrr ve

satr AAk aftrnaya

baglangrq fiyatlanndan
badantr \€ satqa konu tutiin}er en yuksek fiyatt
,aeren ahcrya sauhraktescil edilir.
T0*if'de tuhrn rnamulleri uretrnek istevenlerin; yrl.lk firetim kapasitesi tek rdrdiyada. iigara iEin iki milyar adet, diger bltr)n mamulleri igin
ise onbeE tondan az olmayan, hrtrln hazrlama
b6lilmleri dahil tam ve yeni teknoloji ile tesisler
kurmalarr garttrr.

Bu gartlarr yerine getirenler, urettikleri trittn
mamullerini serbestEe satabilir, fiyatlandrrabilir
ve dajrtabilirler. Tiirkiye'de trjLtiJn mamullerini

0retmek ve satmak isteyenler, Kurumdan
uretim, satlq ve/veya uygunluk belgesi almak
zorundadrrlar.

dreticiden ahnan tiitunlerin tuttrn sailg merkez-

lerine veya Kuruma tescili kaydryla, dahilde
ahnrp, satrlmasr, nakledilmesi ile standartlara
uygun olan tiihinlerin ihracr serbesttir. Krnk ve

dokuntii trltilnlerin gerektiginde

ihracatr

K-nmdan izin alrnrak yaprlr.
lflerdiken sonra ihraq amact/a olsa dahi tu-

trn itlnli arrcah rlretim ihtiyaElanla

smrrh ola-

rak bu maddenin ikinci filaasnda belirtilen
tuhrn mamulleri tlretenler tarafi ndan yaprlabilir.
Hrmalann dlke genelinde kurulug yeri nerede
olursa olsun her satcmrn sipariq verdikleri
urunleri yerinde teslim etmeleri $artttr.
Ttirkiye'de ijretilen ttjtun mamullerinin ihracr
serbesttir.

Tiirkiye'de, marka baznda sigara iEin ylhk en
az iki milyar adet, diler tutrin mamulleri iqin
yrllk en az onbeg ton ilretenler, aynr markadan
olmak uzere serbestge ithalat yapabilirle4 fiyatlandrrabilirler ve satabilirler. Bu frkada belirtilen
uretim miktarlarrna iligkin gartlan yerine getirmeyenlerce yaprlacak sigara ve di$er tiittin ma_

mullerinin ithalatr, ithal edilen tritrin mamullerinin fiyatrmn belirlenmesi ve yurt iEinde pazar_
lamasrna iligkin usul ve esaslar l(rrumun one_
risi tizerine Bakanlar Kurulu tarafrndan belirle_
nir. Bu maddede belirtilen gartlarla ilgili iqlemle_
rin tespitve takibi Kurum tarafindan y|rutilhjr.

Ttitun ve tiitun mamullerinin

ithalattnda
I{urumdan uygunluk belgesi ahnrr.
Ttirkiye'de ttitiin eksperligi yapmak iEin, trittrn
eksperlili yriksek okullarrndan veya muadili
yerli ve yabancr okullardan lisans di.zevinde
yuksek 6grenim diplomasr alarak mezun jmak
Sarttrr. Tutijn eksperi unvanrna sahip olma_

yanlan tutrln ahm ve sahm muavenelerini.

ttt0n

vasrf. deger ve nevilerinin beliilenmesini
ve tuhln igleme. balcm. fabrikasyon eksperligi
yapamazlar. tr_rtiin iglerinde bilirkgi ve hakem

olafiraiar- Tutr.rn eksperterinin gorev, yetki ve
mesbki sorurnlululdan ld:ru| tarafrndan crkarr_
hcak yonetrnetikierle ddzenlenir.
Tanmsal destekleme
IIIADDE 7. - Thnmsal destekleme politikalarr
qerqoresinde dogrudan bttqeden veya uluslar
aras kuruluqlardan sallanan kaynaklardan,
d@rudan vdveya dolayh olarak yaprlacak her

hrrftl odemelere iligkin usul ve esaslan belir_
lemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
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hiikiimler

baqhgr "Muafiyet" olarak dejigtirilmig ve mad_
dey.e agaEdaki bent eklenmigtir.
c) OzelleEtirme programrnda bulunan kurulus_
larda ticaret siciline tescil iglemleri ve Sermavl

MADDE 8. - Kurulug ve faaliyet iznini almadan
tiittin ve tutrin mamulleri ile alkollu igkiler
0retmek irzere fabrika, tesis veya imalathane

kuran ve iqletenlere: igyerleri veya ikamet_

Piyasasr lfurulu

gAhlannda soz konusu maddeleri tiretenlere bir

milyon liradan az olmamak uzere ijretilmis

cezasr verilir. Bu hr-ikum 6 ncr maddenin

Kanun, 9.5.1969 tarihli ve 1 1 77 sayrh Tutun ve
Tuhin Tekeli Kanunu ile 28.5. 19g6 tarihli ve
3291 sayrft 1211 Sayh Tijrkiye Cumhurivet
Merkez Bankasr Kanunu. 3182 Savrl Bankalar
Kanunu, 2983 Sayl Tasam-rflann Te5viki ve
Kamu Yatrnmlanrun Hrzlandrnlmasr Haklcnda
Kanun, 2985 Sayrh Toptu Konut Kanunu,
7.11.1985 tarihli ve 3238 Sayh Kanun, 2499
Sayh Sermaye Piyasasr Kanununda Degigiklik
Yaprlmasr ve 1177 Sayh Ti.jtun ve Ttrtun Tekeli

ihnci

frkrasrna aylcn hareket edenler

hakkrnda da uygulamr.
Satrq belgesi almadan satrg yapanlaq ellerin_

deki mamulAta el konulmakla birlikte ruhsat
harcrnrn on katr tutannda
cezalandrnhr.

alrr para

cezasr ile

Belirtilen suElan igleyenlere yardrm edenler
hakkrnda asrl faillere verilecek cezalann yansr

hukmolunur Bu fiillere katrlan memui

iElemlerinden ucret

Sabg Piyasalannrn Desteklenmesine Dair

tirtirn ve ti..rtun mamulleri ile alkollti ichlei
piyasa delerinin on kafi tutannda agr para

ve ugtincti

kayt

ahnmazD) 2.1- 1961 tarihli ve 196 sayrh Ekici TUtiinleri

yldan tiE yrla kadar hapis ve ikytizyirmibeg

Kanununun Bazr Maddelerinin yurtirl0kten

ve

Kaldrnlmasr ve Kamu iktisadi Tegebbtslerinin

MADDE 9.- A) 1) Kurulun Eahqma usul ve

Ozellegtirilmesi Hakkrnda Kanunun 17 nci
maddesinin birinci frkasr hiikmri ile ikincifrkra_
srnda yer alan "ttiti:n ve trittin mamullerinin
uretimi, ithalatr ve satrgr ile ekici t0tunlerin bor_

gorevliler de asrl failler gibi ceza g6rurler.

Yrinetmelikler
esaslarr ile Kurul iiyeleri, Kurum personeli ile
bunlarrn yakrnlarrntn yapamayacaklarr igler,

2) Kurumun hizmet birimleri ile bunlann qorev
ve sorumluluklan, kadro unvanlarr, savrlirr ve
Kurum personelinin emekJilik stati.rlerinln belirtilmesi agrsrndan durumu,
Kurulun onerisi trzerine Bakanlar Kurulu tarafrndan grkarrlacak yonetmeliklerle,
B) Tutun ve tttun mamulleri ile alkol ve alkollu
iEkilerin ig ve drq ticareti, sigara fabrikalanrun
kurulmastnrn izin ve gartlan, i.lretilecek ti.ihjn
mamullerinin telmik ozelliklerinin belirlenmesi,
trretim qartlnl karqrlamayan fi rma mamullerinin
fiyatlandrnlmasr, dalrtrlmasr, satl$l ve kontroltl
ile bayilikler verilmesi. trretici ttrtijnlerinin vazrh
sozleqme esasl veya aqrk artrrma yontemi ile
ahnrp satrlmasr, agrk artrrma baglangrq fiyatrnrn

teknik olarak saptanmasr, Diinyada ve Tijrki_
ye'deki geligmeler dikkate ahnarak agrk artrrma
baglangrE fiyatlnt tespitte kullanrlan oranrn
Wzde
iye kadar artrrrlmas r ve 4250 sayh isiirto
.elf
ve Ispirtolu igkiler inhisarr Kanunu ile bu Kanu-

nun uygulanmasryla ilgili diler usul ve esaslar
Kurum tarafindan grkarrlacak yonetmeliklerle,
dirzenlenir.

De!igtirilen ve yirtirliikten kaldrrrlan hiikiimler
MADDE 10. - A) 8.6.1984 tarihli ve 233 savrh
Kanun H0kmUnde Kararnamenin ekndeki ',iB)

Kamu iktisadi Kuruluglarr (KiK)' bolumrinde
yer alan "Tiitun, Tuttin Mamulleri, Ti_rz ve Alkol
Igletmeleri Genel Mudtrrliilu,' bu bolumden
grkarrlmrg ve aynl Kanun Hrikmunde Karar_
namenin ekindeki "(A) iktisadi Devlet
Tegekkulleri (lDT)" bolumtine eklenmigtir.

B) 24.11.1994 tarihli ve 4O46 sayrl Ozelleqtirme Uygulamalarrnrn Duzenlenmesine ve

Bazr Kanun ve Kanun Hrikmrinde

Karar_

namelerde Degigiklik yaprlmasrna Dair
Kanunun

20 nci

maddesinin (C) bendinin

sonuna aga!rdaki crimle eklenmigtir.

Ozelleqtirme programrnda bulunan

ve

sermayesinin tamaml Devlete ait olan anonim
qirket statiisiindeki kuruluglarda, Ttirk llcaret
Kanununun genel kurul toplantrlanna iligkin
hukr.imleri uygu lanmaz.

C) 4046 sayh Kanunun 27 nci maddesinin

salarda veya yazrh sozlegme yaprlarak satrlabil_
mesine iligkin usul ve esaslar ve,' ibaresi yurur_
ulden kald rrrlmrstr r.

I

GEgiCi MADDE

t.- A)

Genel Mttdiirtirotin
ozellegtirme iqlenrleri tamamlandrktan soira.
bu Kanunun 2 nci maddesincleki tfunLl uyeligi
igin Genel M[dtrlugun ilgilendirildlii Balcnh@n adayonermeyetkisi lfurula g€qer.
B) 2002 ve muteakip llar h-rttn urunu igin des_
tekleme almr yaprlmaz. Bakanlar Kurulunca
2000 ve 20O1 yh iiriinu ttjtrinlerinin Devlet

nam ve hesabrna ahmrnda bulunmak i.)
zere bir kamu kuruluqu gorevlendirilir. Bu
kapsamdaki ahmlann masrafr ve finansmanr
b0tgeden tahsis edilecek odenekle sallamr,
ahmlara iligkin denetim yijksek Denetleme
Kurulunca yaprhr.

2000 ve 2001 yrh urtjnleri iEin 1177

tamamlnl teslim etmeyenler hakkrnda vukan_
daki cezalann iki katr uygulanrr.
Ekim ve ticaret belgesi olmadan ellerinde

tijttjn

bulunduran, nakleden veya satan kimselerin
ttitunlerine ve nakil vasrtalanna el konulur ve
her bir kilo ve artrlrndan bir milyon lira idari
para cezasr ahnrr.
1 177 sayh Kanuna gore kendilerine verilecek
kontrol gorevlerini yerine getirmeyen muhtarlar
ve diler kolluk kuwetleri hakkrnda on milvon
lira idari para cezasrna hukmolunur.
Bu Kanunla yurtirlukten kaldrnlan 1177 salrlr
Kanunun bu flkrada belirtilen hukumlerinin
uygulanmasrna 200i yh ilr0nu kampanya
doneminin bitimine kadar devam edilir.
C) Kurumun tegkili agamasmda Kurumda

istihdam edilecek personel kadrolannrn ve
vasfinrn te-spitini sallamak tizere, Maliye
Bakanhgr, Ozellegtirme idaresi Bagkanhgr, HLzine Milstegarhdr, Devlet Personel Bagkanhgr ve

Genel Mridurltikten birer temsilcinin katrhmr ile

bir komisyon kurulur. Komisyon bu Kanunun
yunirluge girmesini miiteakip bir ay iginde top_
lanrr. Komisyonca belirlenecek kadrolarrn tamamr istekleri halinde Genel Mirdirrlirgun ilgili
birimlerinde qahgan personelden ka6rlamr.

D) Kurum bu Kanunun yunirlLige girmesini
muteakip en ge-c [q ay iginde goiev yapmaya
baglar. Bu sure igerisinde bu Kanunla Kuruma

verilen g6revler Genel Miidtirltik tarafrndan
yuruttihir.

E) lfurumun, Genel Miidurlukten dewalacalr
tagrmL taslnmaz mallar ile her

tijrlii

araE_gereE

ve cihazlann aidiyeti ile dewe iligkin iglemler,
Kurum ve Genel Miidtirltik arasrnda yaprlacak
protokoller ile belirlenir. Dewe tabi mallar bedelsiz olup, devir ile ilgili iglemler her ti.irlti vergi,
resim ve harEtan muaftrr.

F) Bu Kanunun yaymlandrlr tarihte tiittjn
eksperi olarak gahgtr!rm belgeleyenlerin haklan
sakhdrr.

sayrh

Kanuna ekli cetvelde isimleri yazrh tttijn tarrmr
serbest olan ilgeler drgrnda kalan yerler ile bu

ilgelerin tespit edilmig ve kesinlegmig tutiin

riretim alanlarrnrn drgrnda kalan yerlerde ekilen

tiitun fideleri veya dikilen titi.jnler sokultjp vok
edilir. Failleri hakkrnda uq aydan bir seneye
kadar hapis cezasl ve ekiJmig olan fidelklerin
metrekare veya arhgl igin begyilz bin lira, dihl_
miq olan tarlalann her bir dekar veya arbE iqin
ytiz bin lira idari para cezasr verilir. Ti.lhlnler top_
lanrrugsa el konulmakla birtikte her bir kilo ve

artrlmdan birmilyon lim idari para cczaq alnr.
Yaprak tr.itun uretim kilgelerinde ekim belgesi

almadan veya belge almasrna ragmen

belgesinde belirtilen alandan fazla veya ekim
belgesinde kayth yerden bagka yerde ekim
yapanlann tirtrinlerine el konulmakla birlikte
haklarrnda iki aydan bir seneye kadar hapis ve
el konulmakla birlikte el konulan hlttnlerin her
bir kilo ve artrgr iEin beq milyon lira idari para
cezasrna hUkmolunur.
Ekim belgesinde tespit edilen miktarlann kabul

edilebilir bir sebep olmaksrzn yizde onundan
fazla veya az tritiin teslim eden rlreticiler hakhnda fazla veya eksik teslim edilen miktarlann
her kilo ve artrlr igin begyriz bin [ra idari para

cezastna h0kmolunur. Ureftikleri tuti]nin

C) 6 ncr maddenin yedinci frkasrnda yer alan
marka baanda sigara igin en az iki milyar adet
fiili iiretim miktarr olg0sii, bu Kanunun yijnirluge girdigi tarihi izleyen: birinci takvim yh
sonuna kadar iki milyar adet, ikinci takvim vrh
sonuna kadar bir milyar sekiz ydz milyon adet,
uguncii takvim yh sonuna kadar bir milvar altr
yuz milyon adet, dordunci.j takvim uh sonuna
kadar bir milyar dort yuz milyon ajet, beginci

takvim

yL

sonuna kadar bir milvar iki vttz

milyon adet olarak uygulamr.
Diger tutun mamulleri iqin en az onbeg ton fiili
tiretim miktan 6lEiisti bu Kanunun yunirltge
girdigi tarihi ideyen; birinci takvim uh sonuna
kadar onbeg ton, ikinci takvim yh sonuna kadar
ondort ton, tqi.incu takvim yh sonuna kadar
onug ton, dordi.incu takvim yh sonuna kadar
oniki ton, beginci takvim ylh sonuna kadar onbir
ton olarakuygulanrr.

Altrncr yldan itibaren uygulanacak olan bu
6lguleri srfrra kadar indirmeye ve tirtrin, tutrin
mamulleri, alkol ve alkolh.i igkilerin drg ticaretine iligkin usulve esaslan belirlemeve Bakanlar
Kurulu yetkilidir.
MADDE I 1. - Bu Kanun yaymr tarihinde yunirluge girer.

MADDE. 12.-Bu Kanun huktmlerini Bakanlar
Kurulu y0rutrir.
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rdRKilE erivrix miu_er MEcLisi
BASKANLIGINA
ILGI : 21.06.2001 gtinlti,

Ttirkiye Buyrlk Millet Meclisi'nce
20.06,2001 giinunde kabut edilen,
4685 sayh "Tiitun, Tutun Mamulleri,
Tirz ve Alkol igletmeleri Genel Mudur-

4685 EAYIU
al

aa

TUTUN

KANUU

NU

tltrOMMru
V€

frHREKgELERi

lulunun Yeniden Yaptlandrrrlmasr ile
Tutun ve Tritiin Mamullerinin 0retimine, ig ve DrE Ahm ve Satrmma,
4046 sayth lGnunda ve 233 sayrh
Kanun Hllsnirnde Karamamede
ryEildik npfnagrn Dair lGnun'
irrcUenmigdn
1- 4685 salnt Yasa'da, hit0n ve tthln
mamullerinin irretimi, iE ve dE almr
ve sattml konulannda, sektorti duzenleyen ve denetleyen bafirmsrz bir
Kurum'a yer verilmekte; 1177 sayrh
T0tun ve Tutun Teketi yasast
yururltikten kaldrrrlarak tritiin tiretiminde cofrafi srntrlama sona erdirilmekte; tuttinun fiyatlandlnlmasr,
ahmr, satlmr ve drg satrmr ile t{rtiin

rirunlerinin uretimi, fiyatlandrrrlmasr,
satryr gibi konularda sel<tor tumuyle
serbest rekabete agllmaktadrr.

Tilrkiye Brlyuk Millet Mectisi Genel
Kurulu'nda 20/06/2001 giiniinde
kabul edilen 4685 sayrh "Tutun,
Tutrin Mamulleri, Tuz ve Alkol
Igletmeleri Genel Mtid0rhigunun
Yeniden Yaprlandrrrlmasr ile Tuttin ve
Tutun Mamullerinin dretimine, iE ve
Drg Ahm ve Satrmrna, 4046 Sayh
Kanunda ve 233 Saylh Kanun
Hukmunde Kararnamede Degigiklik
Yaprlmasma Dair Kanun" Cumhurbagkanr Ahmet Necdet SEZER
tarafrndan incelenerek, T0rkiye
Cumhuriyeti Anayasasl'run 89. ve
104. maddeleri gere{ince bir kez
daha goriigtilmek Ozere Tirrkiye
Buyuk Millet Meclisi Elagkanhs'na
geri gonderilmiqtir. Soz konusu
Yasa'nrn Turkiye B0ytik Millet Meclisi

Bagkanhfl'na gonderilme gerekgeleri
aga!rda sunulmaktadrr:

tutiin ve tuti.in tirunlerinin
dqahmmm serbestlegtirilmesi sonrasrnda yerli iireticilerin ve gegimini
Yasa'da,

tiitun tanmryla sallayan

Eiftgilerin

sorunlannr Eoziimleyecek herhangi
bir dtizenlemeye yer verilmemigtir.
Yasa'ntn 6. maddesinde, 0retici tritun-

lerinin, sozlegme esaslnln yanlsrra
agrk artrma merkezlerinde, agrk artrrma yontemi uygulanarak ahmp satllacafr ongorulmuq; ancak, sozleqmeye
bajlanamadrlr iEin iireticinin agrk ar-

trrma yontemile satrga grkardrfi ttitunlerini, ahcl bulunamamasr duru-

munda nasrl delerlendireceline iligkin bir duzenlemeye yer veritrnemigtir.

Bole bir durumda, hitrln [retiminden gekilmek zorunda kalacak olan
fireticilerin ti}hrn tanmndan vazgeEmeleri ola$h$run yuksek olrnasrna
ku.g.,

memigtir.

Tiitiin yerine baEka bir irr0ne yonelinmesi, gerek arazinin toprak yapr-

4.01.0.cNs.0. I 0.00.021 0377 12511
sayh yaanz.

CUMHURBA$KAN|' NIN

mesi ve ur,eticilerin gelir kayplanm gi-

derme yontem ve ilkeleri gosteril-

Yasa'da, rlretimin surdurfil-

snm elverigsiz olmasr gerekse iklim
ozellikleri gibi nedenlerle kolayca ve
hsa stirede gerEeklegtirilebitecek bir

E6zum olmadrlrna gore, yasa'mn
belirtilen konulardaki duzenleme
eksilinin buyuk sosyal sorunlara yol
aEmasr kagrntlmazdr.

Agrk artrma yontemile

tiittin

satrgr-

run g0glu![ ve tutun0n yurt iEinden
ahnma zorunlujunun bulunmamasr,
lireticinin, ozellikle fiyat yonunden

piyasada etkinlik gosteren srnrrlr
saydaki kiEi ve kuruluglann tek yanh

saptadg koqullara mahkum edilmesi
sonucunu doluracaktrr. Sosyal
huzursuzluklann ve kimi ureticilerin
liretimden Eekilmelerinin bir bagka
nedenini oluqturacafl agrk bulunan
bu durumlan onlemek igin yasa'da
herhangi bir duzenlemeye yer
verilmemigtir.

Anayasa'nln 176. maddesinde,
Anayasa'ntn dayandrfr temel gonig ve

ilkelere yer verilen baglangrg bolumirnun, Anayasa metnine dahil
oldulu belirtilmig; maddenin gerekEesinde de, baglangEtaki temel gorug

ve ilkelerin, Anayasa'run difer kurallanyla egde$er

oldulu vurgulanmrgtr.

Aynca, Anayasa'nrn 2. maddbsindeki,

Ttirkiye Cumhuriyeti'nin

baglangrE

ta yer verilen temel ilkelere dayanan

bir Devlet oldulu belirlemesi, baglangrg krsmrndaki temel ilkeleri
Cumhuriyet'in nitelikleriyle ozdeglegtirmigtir.
lgerdigi temel gorug ve ilkeler yonunden Anayasa'nrn diler kurallarryla
egdeler olan Anayasa'nrn baglangrg

bohimiinun beginci paragraftnda,
higbir dugunce ve gortigrin Turk ulusal Elkarlan kargsrnda korunma goremeyeceli belirtilereh ulusal Erkarlarm
hergeyn rlzerinde tutulmast gerektiji
vurgulanrrughx.

Aynca, Anayasa'mn 2. maddesinde,
Tu*i1le Cumhuriyeti'nin nitelikleri belirlenirken, toplumun huzuru, ulusal
dayamgma ve adalet anlayrqt iginde
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insan haklanna saygrh olunacafirna

belirtilmigtir.

yer verilerek toplumun Etkarlanna oncelik tanrnmrg; 5. maddesinde de,
bireylerle toplumun goneng, huzur ve

de, ekonomik, sosyal ve

A1mca, Anayasa'nm 166. maddesin-

klltirel

tanrnmadan kabul edilmesi, Yerli
sigara ve tttirn ureticilerinin uretim

kal-

etkinliklerini tum0yle durdurmalanna

krnmay, ozellikle sanayiin ve tanmn

mutlulufunu saflamak Devlet'in
temel amaE ve gorevleri arastnda

yurt diizeyinde dengeli ve uyurnlu biEimde hrzla geligmesini planlamak

saylmrqtrr.
Ote yandan, Anayasa'ntn yine 2.mad-

yolaEabilecek niteliktedir.
Aynca, sigara uretiminin temel girdisi
olan tuttintin drgahmrnda, Yerli
tireticilerin fon ve vergiler nedeniyle

ml€tlr.

kargrlaqtrklan yiiksek maliyet dikkate
ahnmadan sigarada serbest drgaltma

desinde, Ttirkiye Cumhuriyeti'nin
sosyal bir hukuk devleti oldulu belirtilmigtir. Sosyal hukuk devleti, Anayasa Mahkemesi'nin bir Eok kararrnda
da wrgulandrfir gibi, insan hak ve

ozgurluklerine saygt gosteren, bireyin
goneng ve huzurunu gergeklegtirip
gtvenceye alan, birey ve toplum arasrnda denge kuran, emek ve sermaye
iligkilerini dengeli olarak duzenleyen,
ozel girigimcinin guvenlik ve kararhhk

iginde galrymasrnr safilayan, galtganlann insanca yagamastnl ve gahgma
yaSamrnrn kararhltk iqinde geligmesi
iEin sosyal, ekonomikve mali onlemleri alarak Eahganlan koruyan, igsizli[i
onleyici ve ulusal gelirin adaletli bigimde da[rlmasm sallaycr onlernleri
alan, adaletli bir hukr.rk duzeni kuran

ve bunu siirdirrmekle

kendini

yukumlu sayan bir devlettir.
Sosyal devlet ilkesi, sosyal sorunlarve
huzursuzluklann yaganmamasl iEin

yerli t{itun lreticilerinin,

geEimini

tuttin tarrmryla saglayan ailelerin gelir
kayplarrnrn hangi yontemle giderileceginin ve tuttin iiretiminin nasrl
surdiiriilecefiinin yasada di.izenlenmesini zorunlu krlmaktadrr.

2-

4685 sayh Yasa'mn tum kural-

lanmn birlil<te deferlendirilmesinden,
tutiin sektoriintin tiimuyle serbest
rekabete aErldrlr anlagrlmaktadrr'
Anayasa'ntn 45. maddesinde, Devlet'in tanm arazileri ile gayr ve meralarm amag drqr kullanrlmaslnt ve tah-

ribini onlemek, tanmsal iiretim
planlamasr ilkelerine uygun olarak
bitkisel ve hayvansal tiretimi arttrmak
amactyla, tanm ve hayvancrhkla ufraqanlann iqletme arag ve gereElerinin
ve diger girdilerinin sallanmasmt

kolaylagtrracaff; bitkisel ve hayvansal
tiriinlerin delerlendirilmesi ve gergek

delerinin ureticinin eline geEmesi
igin gereken onlemleri alaca!t

Devlet'in gorevleri arasmda salnl-

Sosyal devlet ilkesi ve yukanda yer
verilen anayasal kurallar kargsrnda,
tutun iiretiminin duzenlenmesi, tiittin

Tirk ttitiinttnun nitelifinin ve ttiriinirn korun-

kalitesinin iyilegtirilmesi,

masr, tutun ekimi yaprlma yontemleri,
ttttin satrq sozlegmelerinden dofacak uyugmazhklann goztim Yollan,
tutun satrg merkezlerinin kurulacalt
yerleri, satrlamayan ttitunun korunma

yontemleri, yaprak tiitun ticareti
yapacaklarda aranacak kogullaq
yaprak tuti.rnlerin iglenmesi yontemleri gibi konulartn Yasa'da duzenlenmemesi onemli bir eksiklik olarak
de!erlendirilmigtir.
3- 4685 sayth Yasa'nrn 6. maddesinin
yedinci filaasrnda, T[rkiye'de, marka
baznda sigara iEin Ylhk en az iki
mil)rar adet, diger hHrn untnleri iEin
ylhk en az onbeg ton uretenlerin' ayn

marka tirtiin trr0ntrnden serbestEe
drgahm yaPabilecekleri, fiYatlandrrabilecekleri ve satabilecekleri; bu
frkrada belirtilen uretim tutarlarlna
iliqkin kogullan yerine getirmeyenlerce yaprlacak sigara ve di$er
ttrtun urtinlerinin drgallmtna, fiyatlntn
belirlenmesine ve yurt iginde pazarlanmastna iliqkin yontem ve ilkelerin,

I(urum'un onerisi tizerine Bakanlar
Kurulu'nca belirlenecefii kurala ba!lanmqttr.

Gortildtigti gibi frkrada, her ttirlii
tiittin uriinlerinin drgahm haklq, Turkiye'de uretim kurulugu olan ve belli
tutarda sigara ve diler tiitiin iir{in-

lerini uretenlerin yanmda iiretim

kurulugu olmaYan ve dolaYslYla
sigara ve diler ttitirn tiriinlerini yurt
iEinde iiretmeyenlere de tanmmaktadrr.

Sigara ve difer ttitirn [rtinlerinin
drgahmrna iligkin bu genig serbestinin,

ureticiler yoniinden herhangi bir
onlem almmadan ve gegig stireci

gegilmesi, belirtilen olumsuz etmen-

ler nedenife yabanct markah sigaralann Tiirkiye'de uretilmesinin
gerekgesini ortadan kaldrrmakta ve

igpazar boylece tumtYle Yabanct
sigara tekeline aErlmrg olmal<tadrr.

Anayasa'ntn 45. maddesinde,
Devlet'e verilen, tartmsal iiretim
planlamasna uygun olarak bitkisel
uretimi arhrmak amactYla tanmla
ufiraqanlann iqletme araE ve geregle-

rinin ve diler girdilerinin

safilan-

maslnl kolaylaqtrrma gorevi ile sigara
ve tutun lreticilerinin tiretim etkinlik-

lerinin tiimuyle durdurulmaslna ne-

den olacak yasal

duzenlemeleri

bagdaqtrrmak olanakszdrr.

Ote yandan, AnaYasa'ntn 167.
maddesinde, Devlet'in, Para, laedi,
serrna)'e, mal ve hizrnet piyasalannn
salhkh ve dirzenli iglemelerini sag-

layct ve geligtirici onlemleri alacaft,
piyasalarda eylemli Ya da anlagma
sonucu dolacak tekellegmeyi ve kartellegmeyi onleyece$i kurala baflanmlgtlr. Yasa'ntn, iEpazarr yabanct
sigara tekeline aqacak nitelikteki dtizenlemesi, Anayasa'nln bu maddesiyle debafidagmamaktadr.

4- 4685 sayh Yasa'ntn gegici 1.maddesinin (B) ftkrastnda, Bakanlar
Kurulu'nca 2000 ve 2001 Yh iirtinii
tutiinlerin Devlet nam ve hesabna
ahmrnda bulunmak uzere bir kamu
kurulugunun gorevlendirilecefi, bu

kapsamdaki altmlann giderleri ile
finansmanlmn butEeden aYrrlacak
odenekle saflanacafu 2002 ve
izleyen yrllar ttitun iiriintr igin
destekleme altmt YaPllmaYaca!t
belirtilmigtir.

Bu frkra kurah ve

Yasa'ntn genel
2OO2
diizenlemesinden,
Yrhndan
baglayarak ttittinde destekleme
ahmrnn kaldrrrldrf r anlagrlmaktadrr.
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Oysa, kimi Avrupa

Birlili ulkeleri

ile

Amerika Birlegik Devletleri'nin, igin
ozellikle sosyo-ekonomik boyutunu
gozonilnde tutarak ekonomikyonden
geri kalmrq ureticilere ve ozellikle

toprak yaprsr gereken verimlilikte
olmayan bolgelerdeki tirtiin ekicilerine butEeden odeme YaParak d€dek
verdikleri bilinmektedir.
Sekizinci BeS Ytllft t(allorrna

Pln t
T[rlr
E
Ttln
ilgili olarak tqrrubn
llisalkrb
Mamulleri Sanryi d
da 'rtn4a EEt(f

yonu" raPonmda
irlkelerinde l9$9!l Yfil fSilite'
i10 bin l€dar ffici 135 ttn heldar
kadar arazite. yada345 bin ton kadar
tut[n ffinelcedr. Bu tldrnler iEinde
7a' lm bin ton kadan oriental tip olup

Yunanistan'da yetigtirilmektedir.
Oriental tiittrnler piyasada ortalama
1.09 ile 2.gEurlKgbirim fiyatla ureticiler taraftndan igleyici firmalara satrlmaktadrr. Aym tutiinlere Avrupa Birlifi
aynca 2.5 ile 4.1 Eur/Kg destekleme
primi odemektedir. SonuE olarak Yunanistan'daki tiitiin 0reticisinin eline,
tiitun gegitlerine gore ortalama 3.6 ile
6.9 Eur/Kg arast bir fiYat gegmek-

tedir" denilerek, Awupa Birlifii'ndeki
destekleme ahmr uygulamasrna

de!i-

nilmektedir.

Bu durumda, Yasa koYucunun ttitiin
ureticilerine iligkin soz konusu

ekonomik Yaklaglmtnrn, iiretimin
sirrduriilmesi ve iireticinin rekabet
gucii yoniinden sosYal bir sorun
yaratacafir aErktrr.
Her ne kadar, Yasa'ntn T.maddesinde,

"Tanmsal destekleme politikalart
Eergevesinde

dolrudan

btitgeden

veya uluslararasl kuruluglardan safllanan kayrnaklardan, dolrudan ve/veya

dolayh olarak yaprlacak her tiirlii odemelere iligkin usul ve esaslart belir-

lemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir"
kuraltna yer verilmekte ise de, kamu
maliyesinin durumu ve Anayasa'ntn
yukanda yer verilen ilke ve kurallarr

gozonunde bulunduruldufiunda, tu-

tun ilreticilerinin gelir

kayplannt
giderme yoniinden 'daha somut
duzenlemelere gereksinim oldulu
ortaya Erkmaktadrr.

Sonuq olardc

Ff€rda Yrr rerten

Anayasa lqr&t re lcPleri C€rSevesirde. Ttrk trrrrrr gEI$-Anesinh Tt* Ldtiift tdnn kOts
rnli arn frffi lalgga lstrl-

tl

rlcltrrrrrriir.
Y*gca elorrrr* gEelgckn lrd Pf,i
ffEs1ar rc

t* *+crrr& ch *rnrne
Detl|efn
fpfr*dffit'
]€
dengefi
rrrn yrrt aseth&
gensne.ini
lryrrrfr bi*nde M
pblnnalq taffnsal

rna

Oretim Planlailkesine uygun olarak bitkisel

[retimi arhrmak amac$a

tanmla

Dumanaltrndakl

uiraganlann igletme arag ve geregleri
ile difer girdilerinin sallanmastnr kolaylagtrrmak gorevleri ve sosyal devlet
ilkesi ile de uyugmasr gerektili defer-

lendirilmektedir.
Bu baflamda, tiitun firetiminin ve bu

uretim sonunda elde edilen uriintin

de!erlendirilmesine iligkin yasal
duzenlemelerin, tireticiyi koruyan,
uretimin stirdurulmesini ve tartmtn
geligtirilmesini sa!layan kurallan
igermesi Anayasa'dan kaynaklanan
bir zorunluluktur.

Getirilen dirzenlemelerin tutun tireti-

mini yok edici ve sigara

Pazartnl

tiim0yle dtgahma dayandtnct sonuq-

lar dolurmasr nedenife

TEKEL'in

elindeki fabrika ve igletmelerin gergek

Sigara kartellerinin belgeli savaEr...

altrnda sattlma

Yalova'mn istifasrna yolagan asrl 9u ciimlelerini
mdlp ne hilmretse g6rmezden geldi, 'Ya-

delerlerinin Eok
olashfr

ise ayn bir sorun

olarakgoritl-

mektedir.

Yukarrda aEtklanan gerekEelerle,
kamu yaranna, hukuka ve AnaYasal
ilkelere uygun diigmeyen 4685 saylt
"Tiitun, Ttittin Mamulleri, Tuz ve Alkol

igletmeleri Genel Mtidttrlii!iintin
Yeniden Yaprlandrnlmasr lle Tiittin ve
Ti.itun Mamullerinin Uretimine, iE ve
Drg Ahm ve Sattmtna, 4046 saYh Ka-

nunda ve 233 saYh Kanun Htikmiinde Kararnamede DeIigiklik
Yaptlmaslna Dair Kanun", Anayasa'ntn 89. ve 104. maddeleri uyannca, yaytmlanmasl uYgun gorulmeyerek, TurkiYe Bi.iYiik Millet
Meclisi'nce bir daha gorugulmek
iizere ekte geri gonderilmigtir.

Ahmet Necdet SEZER
cUMHURBAgKANI

ban<r sermaye kagmasrn

mantE ile hareket

ederseh sigara iqici vatandagr da iiE beg

sigara fabrikasrrun lc.rca$rra atrruq oluruz"'

Turkif,

ziwede yagadrg Cumhurbagkant
Bagbakan kavgasrmn ardrndan, dibe do!ru
siirtiklenmeye baglaynca Kemal Dervig'
'Kurtartcf olarak Tiirkiye'ye geldi' Kog Holding
Yonetim Kurulu Bagkam Rahmi Koq'un
ifadesife, "Amerika'dan gonderilen DeMg"'
Bagbakan Yardtmctst srfatrfla, ekonominin
bagrna gegti. Dervig, ekonominin tekrar rayna
oturmasr iEin ilk etapta IMFden 14 milyar
dolar gelecelini belirtmigti ancak bu Paranln

gelebilmesi iEin bazr gartlar vardr.Parantn
gelmesi igin MFye verilen niyet mektubunda,
2001'de T0rkTelekom, Tiiprag, THY, Erdemir'
Tekel, Seker, TEA$ ve TEDAS girketleri de
dahil olmak iizere onemli kamu tegeb-

btislerinin ozellegtirilmesine odaklamlacalt
bildtildi. MF de 16 Mayrs 2001'de yapttgt
aErklamada, Tiirkiye'nin programrnl memnuniyetle kargrladrklanm belirterek; Glekom,
elektrik, dogalgaz, tirtirn ve geker piyasalart
dahil onemli ig piyasalann reforme edilme-

sinin programtn temel unsurlan oldulunu
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kaydeli. G6njldrigri gibi programda

la iilkesinden karitesine barcrmadan, hrtrinii
L: Tilrkiyeye getirip de yatrnm yapryoL yatnncr
mantrgr ile irareket
T";;;;";il ::H:t-:
iiE beg
"[]XTT|:,
-Ve.id';';rt sigara fabrikasrnrn i:1Y:1"s],-da
rsrarla

vurgutanan konulardan biri
de bir bakanr bile
istifaya srinikleyen; 'tijtijn'.
tMF,nin ae istea]
do!rultusunda, krsaca'Trttrin ya;
denilen "Tiittin, Tiittin Mamirlleri,
fu, u" aftl]

Igletmeleri Cenel Mridrirltig,_r,.,j,

ir *",ry$iua;:'n"u'*;f*#T
jiii,iJ

yaprlandrnlmasr ile tutrin
ve tt-ittn mamilleri_
ni_n

iiretimine, iE ve drg

ul,- uu.ut,rninuli'j:

sajntt Kanun hukmtinde kararnamede
deqisik_

."y,1, ;;;;:':;
(
madde eklenmesine dair kanun
,urun",iit uo-._Iandr.Jlrsarrmn 15. maddesind"
"iu-r-*r"[":
tuttin mami.jlleri [retmek irt"yenl".in,
ylt,ii
iiretim kapasitesi tek vardiyada,
,iguru iqi;'ikii
milyar adet, diler trittin mamrllleriigin
ise bir'
milyon
lik yaprlmasrna ve 4046

adetten az olmayan, tutrln haztrlama

Dorumteri dahiltam ve yeni
teknoloji ile tesisler
garttrr... Bu
Earttan yerine getirenter;

fT:j"r]

urettrRteri

tijtirn mamullerini serbeslqe

sata_

bilir,..fiyatlandrrabilir; dagrtabilir
ve ihrac
edebilirler", madde 16,di ir" ,f,irf.6y"ijj

marka bazrnda sigara iqin en az
iki mityaiaaei
.-. ureten.ve satanlar, aynr markadan
olmak

uzere.,.serbestEe ithalat yapabilirler,
fiyatlan_
otrabrtrrter ve satabilirler" deniliyor.
Bu madde_
-kopard,
ler, Trirkyede b0yiik gtiruiltu
ue Li,
DaKan istita etti. IMF neden

ti.itune merakir?

JrllkiVeden yiikselen 'itiraz sesi, Eu: ,,Acaba
IMF neden bu kadar tritrine
mer"f.fia;;Or"l[g_
tirmeden sorumlu Devlet eski Bakanr yuksel

Yalov3.

!a bu soruyu, geErigimiz hafta ilk defa

sordu. Qunku pazar paynrn
:"::_Tl
:,j,us"du.n
yuzde Ju'unu
elinde tutan sigara kartelle;, bu
tasannln grkmasryla pazan tamamen
kendi

ptanryordu. philip

ilT:ly_"r-:i.",
?lTuI otesinde,
rvrornsrn
m{jcadelesinin

bu iddiay
dolrulayacak en onemli geligmeyi
d" Til;;
lJerneli Yonetim Kurutu Bagkanr
fftTl,
raruK. Uutprnal goyle ifade
ediyor: ,,British
(BAT), em,nin Salancryra
T::k": Il"cco
yaptrgr gibi, Kog Holding'le
Turkiye,de

Dagrayacak. Bu igbirliginin
raDnka yeri de hazrr. Bu yln

tiretifie

izmir llre,deki
sonuna doqru

uretrme gegmel planftyorlar. Ama
triirln
getigmeteri gozetliyorlar. gu
:11ul,tllo.uki
anda tarh$malar halen Trirkiye?e
riretim
yaprp satan PHILSA ve JTI (Japon
Tobacco

International) gibi yabancr sigara
tireticileri ile
girmel hedefleyen BAT gibi diger
yabancr sigara iireticilerinin
grkar g;'t grnui*,
tizeri ne yogunlaqmr g bulun
makta jrr.,, yalova
pazara yeni

ile_ ilgili iddialar bir yana,
mUstafi bakan, o
meghur agrklamasrnda "Tekel
ozellegtiriliyor;
ama uluslararasr tekel geliyor,, au_"t
irt"ai.
rsuranrn ardrndaki giiE! yaloVa,nrn,,Tritrin

nda grkacagr taahh ridri,
f .:T' 1,,",-_"y's sonuyazant
nlyer
baglar. Kim ne
^Aektubu,nu
taahhrltte
bulunduysa, oraya imza
atan

ougunecek bunu" sozleri o algam
televiz_
yonlarrn birinci haberi otau, "ertesi
grin

gazetelerin mangetlerine tagrndr.
Ancak-ne

lfTlo",.lYn]

ugrklama igerisindeki gu sozleri

"...hangi utuslararasi sigara
flliliT"ol:.
raDnlcsr, drjnyanrn neresinden,
diledigi l<idar
ttitrini getirsin, bu serbestlidi, g;d;i;
dersek, boyle noktalarda aevletin
li. i n,.
koymasr

laam. Aynca, drinyanrn

falan

zaman

hemen harekete gegmeriyiz.,,Btiytikelgi
ve ogut, i".*1n", philip Mo*is
,ozr<o.gar<
temsircisine

t"ftit g"iisileye
t"iJ"l""e,

yarayacak

bilsiler verivorr"r

btiyirketgi

fi?ff11ffiJi'#"11"'*hl;.initr:
;,^

rii,kjy",;";d;:?ki:.,yuti.',n

J]|il"J.[:ffii.::,,J"1:H,;,,i,:,.:fi;l
ile qiftsinin kaderi ve tijketicirerin
,;;E; k,
ll iri""i
;ruu",r,, Drsisleri
ne olursa orsun demem."As'nd" --i"t"fi
";;;;; orarak
aracnrgyra bize
rarrm Bakam ve
bakanrn bu scizrerivle, go.kutusiu
;til
,*,,u uuuunrndan
'k randevu arrnmasrnr
firmarannrn qarrgmaran tam aa
birbiri risirine sagtayacat.
il ur;" djlt, urmaug,
oturuyordu.
Fakat. b-u

otun
airtatterden iakanrara (Ta'm ve s-agt,k
Bakanla.rnr
iJf.;;ild
iastediyor.
B.A) yazarak, brgigleri Bakan_
Istanbur Mitetvekiti Billent
"tti.
ai"r""rr, t,i,,n,.,. u,;ytu bir talepte bulunacalrnr
'Yalova'mn agrklamalanndar,
haber
b; il;;;i
uu."""k.Bakanlarboylesoylemeti!?..
y6nrinri aldr. Fakat bal-Tnrn as,l
wrgulamai il sr.ri"_rri";"rr;;;J,L.,_
ve Sajhk
iukun', o'sis'I"'i;;k#; ji,i- b,,,,nisu
it':ffiHi:',JHHI:n[J;THj:lj
;?";:"ff ?Jt::r?HfiH'i:"::, J,"r.}:
l,::,:_, :*:1
1", r.1
*. q;ri q, H
gormezclen
gelindi"
geklinde
deferlendirir_ once
O,
Drqigleri
kagtr,&aErnldr ve bakan istifa

u

;;;";

Bakanhgr yapmrs, ulusal ve
[en, cLitprnaiisel"iri"'"'"]1,""r11T"-'-:'"Tlc in qoku,us,u,
soyledi' Gtirprnar: "sigara sanayiiireri ;:xlffi: Tlo?i,,,'_,Jii;n,5ffl#T:
takanlann,n neyi
yapmasr gerektilinin
Ankara'da srirekri vodun kuris
faaiiy;;l;.i i*u'n, giziyor venasrl
k;i.;
igerisindeler' Yogun birLvgu yugun,yo..
diyecegini de
A-u kargrhkr.

n;,;T,fl:;:,1"!yi!r't

olarak onceden

ayarhyor. Boyrece,
uu.ui riitip. iutor.ir,in ,,Ttirkye,ye
ciddi orarak el
lshnaa,
gerektigi" tespitini, 19g4 yr'nda
sigara dumanr altrndaki br.ruuug,n
"i-"t
;;'.;
|apt,g,n, dgre,riyo.rr..Si;;r" kaEakgr'firnr
arkasnr' philip Mo*is'in, (pM)
tutrincu ve Gkelin gelecegildinu
t uugu
yok" geklinde agklamasrnr stirarirdri.

son't;il;
Trirkiyepazanytailgiliqizdisistiat"jid;rr;;l i{"ir"
mtimhin.erinkiiutustararas,siga.aturtetteri

-n v"-;i;;;;
iizszzoaot. Kril;.;rJ;

pazarrara

"iJ;;;","",
i]i^rya 1985 raporu.
Dokiiman

No:

nin trim dtinyada oldugu.gibi,-Ti.riy"'a"1"
igin planlar;
it1"r," Burada girket yonetimi, 1985 ytrnr
paTar hakimi olma oaweti,
yltarca onceden jJgerte.,airiyo.
ve 19gBL kadar olan donem
adrm adrm abrrvor' vJu'cun
ig;; veni, taktikr^e, geriqtirivor. Ttirkiye
eferT0hi,n Yasa Tasansr vasalag"*,
ire irgiri
bu
,Irrn*o-un, lg_g5,te philip Morris,in pazar
lann son melruereri topranm€
.1"."r. v"
f,u'n n r,rro" 0.6, ithar sigararar igindekipazar
Ttirkye, konunun uzmantanirn iraaesivre

s"ur"";;k;;:
gJu_
"rnr.
;' fifn n iru ynzde 72.8;;r;;",
sene sonra kendi tijtunrtnrt ithat
etmeye

baglayacak?pM'ninkendiarEivr".ina"y".urJn
bergererinde sigara karteteiiri.
d"h"';;;

sigarasatabitmekiginsizdikreri:T-"lF"t;a
rar agrkranryor' Hedefe varmak igin

fo-ori

i,rl.,

goruyoruz.

,"r.,"r]1."r"[;;;ily"ledefini

aErk_

'mu,n,orn ordugunca uzun bir
stjre
ffincaihragetmekistiyoruz.Aynrzamanda,
iJie*i oraugu anda verer iiretime haar
Jt,nutyr.Buadrm,igletmegeririmizilg'g,da

Tiirk
*'a'n"iitrt''i"i':
ii -rri'* a.r", a#;":il.Y:"
f:":,lTi::yi" ?::':[:,f1"'
r"i."i;i
n"
ffi ;.J*T1 .,y:liil[! ;ji5:l ;ililr"'i:,il *g:*l"ln,SilH
"r."
"a; gayret
tekel olugturmaya
ettikleri,

me.liri
ksa uadedE gllirterde duEiig
dtEtedebilmekieinAdaletKomisyonuy,i;i
"ui n^"11 O, adrm,
getirecek. Bu nedenre ,,mtimktin
-"iunu
tavlayacaklan (!), reklam yasalrnr
kaldrra_ olai
blmek isin poritik ve
;##ffi,i#H:f,33ffi:fl,r'ilffif"*.
"r,onom*LnaruJan
nasil hareket enikleri...,pM,nin,

gl.;tunt"ra"nUuotu.,,
yaaEmalannda biittin bunlar
ve daha fazlasi iii'irtuturu
izin vermesi igin, Tekel nezdinde
var.BtiyiiketgitersigaralobisindeVrf
fgAa.
loii?aafiyeU.
Tiirkiye'de kuracafr sigara
*"i*"or"o,.'., ,r,n
sabancr Hotding ve Tekel ile
lerini atmadan once

.kili-l;
pivl
fabrikasr.;1;;;i

birtalnm gi.igimrerJe tuio,int""

d"r;;;;.
gug"_
i; ;il;*, bunu, yatrnmrmrav".-"t-,i."ti-"
asgariye indirecek
Noi iiri,g,_o",agamaholarakyapmahyz.
.Be_lge^
2023272592. Niki Hauser isimligirkei l"itiror<rasige iligkileri geliEtirmeyi
gdrevlisi, bir baEka girt<et gatrEanr
s0rdtir_
nryan mg;;.
simpson'a 26-29 Kairm
p-.i|q r"r"l"+^, ;'ieitiz bagrnda, utusat sanattar
.
Trirkive
Gaterisi,nde
bulunuyor. Bu faaliyetleri gi.k"ti.
k"ndi
yaagmalarmdan takip edelim.

ve Arjantin'de gerserrrefl"l
raporu yazryor: "BriWkelci Varot

Ozkogalive
"i-n*

yellet.veiirc run- u"
5::':,9-nurj"
Bakanran'
aay

ogtitrin esk

a#lv19vrn"."d;r;;-;;,

Muhtesem
Suion Sr.if"vrnun,rn
Qa!r,sergisinin sponsoru

Sagn
;ffi.
-nu ipulu.ru-ul.itgesiniyrizdeg0artrrmave

aosuan.

tam_zamanrdr.

lf1tcveve.sirmenin
l:9^Tl:
narar
verici konumlarda bulunan kigilerin
srk ve aniden deliEtilini goz onrinl

1.g

-ltylnaotu.uEkarma.

srk
ahrJ, - Ei?otu.iunil;

;iiiqtegrlgi.,iy1zde30artrrma.

"iil;ki,riaddeyle

itgiti,

TUTUN EKSPERLERi

oenneGi
eULreNi
ashnda yorum yapmaya gerek yok. $oyle:
"lran ve Irak ile srnrr bolgelerine satrg yapmak.
Evet, Philip Morris, srnrrdan sigara kaqakcrlL-:-

nr tegvik ettigini acaba boylece

dolar:::

voldan mr ifade edivor?
Akarcalr: "Kagakcrlrk mafyas' bes e-

Konunun yllarca takipciligini
noktada su acrkla -a . .

Tatcn

.

r:=

ra:::

::
:errin
: : : :.: : I :::3::- -: aa -s-a\-_ letcln
>e:e::
ir-ca:
a.
:zeilir<re
oe
son
=:-:-..:.:

na-miqi

yapma.vla

tair:::

s

,<

-":--:-:

:- , - .a. i:-.: l-zt. ,e Err:an Ke;.
:.:i:ila.e{ fir'at savaglan nedeniyle

dir
st: -.4

_

=- - : ; :: :::--:.:: : ,tl K:iombir,a Devleti
:. )',= r',:::s: <encji urettigi Marlboro
: ::. a.af.:,: xacakqrLgrnr yapmakla sugla-

ia:ak New York Federal Mahkemesi'ne

dava
agtr. Davada, PM'nin uyugturucu mafyasrnrn
Kara paraslnl da bu yolla akladrgr savunuldu.
Reklam yasa!r nasrl delinir? PM'nin argivlerin-

den iz si-rrmeye devam ediyoruz. Dok0man
No: 2501362209 Tarih 7-B Gmmuz i992.
Konu: Ttrkiye Reklam Yasagr Teklifi.
Hazrrlayanlar: Cahit Diizel, Erhan Key, Ahmet
Evin ve Stig Carlson. Bu belge, geligmig

ulkelerde reklam yasalr gibi nedenlerle
satqlarr ilce dtgen sigara tekellerinin, aynr
geyin azgeligmig ulkelerde de baglarrna gelmemesi igin neler yaptrlrnr ve yapabilecejini
anlatryor.

$oyle diyorlar: "Tiim sigara reklamlannrn
yasaklanmasrm ongoren bir tasarr, 9 Ocak
1991'de onaylandr. Ama 24 Ocak tarihinde
tasan veto edildi... Tasan, gu anda frleclis
Adalet Komisyonu'nda... 3 Temmuz 1992'de
ise, yeni ve eskisiyle aynt bir anti-reklam ve
anti-sigara tasarrsr hazrrlandr.

Bu

tasarr,

sonbahar oturumlarrnda Meclis'te oylanacak.
Meclis, 1 Eyliil'de agrhyor."
Siyasi ve mali kanallardan baskr. Firma bu
tesbiti yaptrktan sonra baqarrya ulagabilmek
igin onilne iki yeni hedef giziyor: "Kapsamh
sigara yasajr tasanslnl yenilgiye ujratmak ve
oniimtrzdeki 5 ylhk donemde makul reklam
ve pazarlama ozgtirlulii veren, sektorin kendi
kendini denetimine dayanan alternatif bir yasa
hazrrlamak."
Maalesef uluslararasr tekellerin qrkarlarr iEin
hazrrlanan yasalarrn, zaten bu tekellerin yonetim kurullannda hazrrlandr!tna qahit oluyoruz.
Ve Tiirkiye Cumhuriyeti Hukumeti'nin hazrrladrlr yasa tasarrsrna alternatif oiarak hazrrlanan

yasa tasanlarrnr kabul ettirebilmek icin
mtrcadelelerine devam ediyorlar. P,\ nin
belgeleri anlatryor: "iki yasa tasanslna tercih
edilen alternatif olarak, mevcut ve denqelj
OEli.r Teklifi (Ogltr tekliften kastedtlen. Cazete
Sahipleri Sendikasr, Reklamcrlar Dernegi ve

Tiitun Sanalcileri Dernegi'nin ortak

Eahq-

masr. B.A.) sunmak igin siyasive mali kanallar

yoluyla gaba sarfetmek. Sigara reklamlarryla

ilgili yanhg bilgilendirmeleri

dtrzeltmek,

mevcut yasaklarrn (Yeni Zelanda, Norveq)

:-:-: ir atlannln drjgmesi riskini, Adalet
Konrisyonu nun bir uyesine, 9 Temmuz
1992'de iletti. Bu 0ye, ttrttin yetigtirilen

bolgeleri temsil etmektedir. "
$irket, savagr kazanabilmek igin hukumet ve
baqbakanhk duzelnde faaliyet gosteriyor.
Dikkat geken bir onemli nokta da gu: $irketin
iki temsilcisi Adalet Komisyonu uyesi bir

milletvekilini, "ttitiin fiyatlannr indirmek ve
boylece koyluyir zor duruma diigiirmekle
tehdit ediyor."Teklifi maliye bakanr yapmahl"
Meclis komisyonlanna tavsiyeler verecek

kadar ctiretk6r, qiftgilere 'Benim dedigim
olmazsa, boyle olur' mantrgryla fiyat tehdidi
yapacak kadar kendine gilvenen anlaygr aynr
belgeden izliyoruz:

za::ia:larda Turgut Ozal ile iyi iligkiler iginde
olmasrdrr. Philsa iktidar iliskilerine odaklanarak kurulmugtur ve bugunkii h0krimet
iligkilerimiz, iiguniin avantajrnr ig hayatrndaki

ilgi

alanlarrnr qegitlendirerek kullanan
Sabancr'nrn di$er girigimlerinden daha
etklidir. Sabancr'nrn iqleri rekabet baskrsrnrn
drgrndadrr ve Philsa'dak ortakllrnr onemli bir
gelir kaynalr olarak gormektedir. "Ekonomik
planda sigara temsilcisi biitiin bunlar olup

biterken, Turk insamnrn yagayarak tanlk
oldulu gibi kalrt tizerine yazrlan higbir gey
orada kalmryor. Her madde tek tek uygulanryor. Bunun en onemli kanrtlarrndan biri de VIII.

Beg Yllrk Kalkrnma Planr'mn 2001 2005...
Ozel ihtisas komisyonlarrnda yabancr sigara
firmasr yetkililerinin en etkili koltuklarda

oturmasl. Buna gore bazr komisyonlarrn
olugumu goyle:

"Cahit Dtizel (girket yetkilisi), Adalet

Tuttin ve Tut0n Mamiilleri Komisyonu Bgk.

Komisyonu'nun bagkanl ile gorugecek. Resmi
bir Adalet Komisyonu tasansrnrn hazrrlanmasr

igin, Komisyon biinyesinde bir alt komitenin
kurulmasr tavsiye edilecek. Komisyon
Bagkanfndan ayrrca, hiikumetin yasa tasarrla-

Muzaffer Arrsoy...TEKEL
Levent Yi.icel (Raportor)...PHILSA
TtjtunMamtrlleriAlt Komisyonu Bgk...
Cahit Diizel...PHILSA
Kamil Yavuz (Raportor)... R.J. REYNOLDS

nyla ilgili fikrini almasr istenecek.... 7 Temmuz

Yalcrn Cihangiroglu...TEKEL

1992'de, Turkiye'de ortak iiretim yaprlacak
grup ile yaprlan bir toplantrda. Bagbakan
Demirel ve Maliye Bakanr Sumer Orala bilgi
vermek iqin taktikler geliqtirme karan aLndr.

Yrlmaz Eryigit. .. TEKEL

PM ile Sabancr, Philsa adr alLnda Turkive de
ortak uretime 1992'de baghyor Kabine adrna
kargr teklif iizerine yaprlacak yorumu Saghk
Bakanr'nrn degil Maliye Bakanr'nrn yapmasr
hayati onem taglmaktadrr

llehmet Saysel... TEKEL

Ankara'daki Ahmet Evin ve Umit Tuncao
aracrh!ryla, izmir bolgesinden milletvekilleri

vi

hrikiimet 0yelerine bilgi verilecek.... Ortak
tiretim yaprlacak grup, kendilerinin onemli
kigileriyle ozel iligkileri analiz etmekigin, Adalet

Komisyonu tiyelerinin adrnr istemektedir...
Qiftgilere yonelik temel argi.iman, goriintiilu
reklamrn yasaklanmaslnrn fiyat rekabetine yol
aqarak tirtirn fiyatlannr dugtirecegidir Bu
konuda 19 Temmuz 1992'de Sakarya'da bir

$akir Karpat... PHILSA
Sahabettin Kucukvazrcr... TEKEL
H.Valcf

,\lercimet...tutun Eksperleri Dernegi

Mehmet Ali Yula ... R.J. REYNOLDS

Tutiln Alt Komisyonu Bqk.
Tokyar Erhan... TEKEL
M. SedatMtiderrisollu (Raportor)... PHILSA

YircelAkova...lhracatr Geligtirme EtudMerkezi
Oktay Brqakgroglu.... TEKEL
Abdullah Binokay... TEKEL
Aydrn Birgol... R.J. REYNOLDS
Celalettin Qelik... TEKEL
Faruk Ctilprnar.. Tiitun Eksperleri Derneli

uquz uzet.. Kr.Y t tsn
Ersin Tezol... Tutiin lhracatqrlar Birligi
Doc. DrCijnqor Yrlmaz..C.O.Pasa Un. Zir. Fak.
natlt ru<aeriir.. R.J. REyNoLDS

toplantr yaprlacak... Cahit Duzel, Yabancr
Sermave ldaresi YASID ile goriigecek... ICC
Paris. Yabancr Sermaye Departmanr'na mesaj
Iazacak. .\lesajrn kopy'alarr basbakan ile Departmandan sorumiu bakana rTansu Ciiie:;

iletilecek. Yorumsuz maddele! lSasbakan
Demirel ve Maliye Bai<anr Oral ile clo!rudan
gorirgiilecek.
- Cahit Duzel. egitim bakanr ile bir Genclik

"Ben olsam Basbakan

r.

. .

"

Evet. Philip {orris belgeierinden izini surdugumuz sigara sa\,as esnasrnd a za11an zaman
ismi xarsrmua crkan Pnilip Morris Drs iliqkler
Sorumlusu Cahit DLizel, butiin oiup biteni
normal karsrityor Dijzel, Tiirkiye'de kurulacak
fabrikanrn temelleri atrlmadan once girket
gorevlilerinin faaliyetlerini eksik gordii!tinu

B

rUnrl

EKspEnLERi

oenxeGi
e0LTENi
alaycr bir ifadey'e g6yle anlatryor:
'Yani

neden Brittin bu konular ve oniimrizdeki giinlerde katrilyon. yabancr
sektoriin sigaradaki pazar
anlum'yo"-- Me.clis'te,,"t,'.-gor,r€;y". uqrlu*r.,
apuy,ri,-"*.r'u arzusu hastahk paym da
Ben bu iEi yapacak otiam' gider" bizzai
T:ll.
Y"=
philip
nr""r*,vr-" iig;ri
Monis artrnyor. Hasta'k pa)rnrn artmasr o ulkenin
bagbakanlagonigtiriim."
Subun", pazarlama "ue Slt,g A.$. Genel
tu"uirnaun grkacak sajhk harcamalannrn da
simit parasr: 370 miryar dorar ashnda burada
jfil*1r1":;fri:fJi:L,lr#*l*;
il.iLi!:^:::j,fffii1r,:",i1",:.#:f[
ama sigara Lirlsr"o,arak-hesap
edi,mekt"Ji. n,u,,au
Hn"f'+;n;;|T,il
btiytikelEiyi araya sokmuglui

i:,1,,'qli':fi::

,ik"L."

gerismekte oran va da az geriqmis
-seniikasr'mn

yoneldi?" cevabrnt Tek Grda-ig

;1*T$il::jili::y".J:l-,
:::ii".t',::i""::a,"t'L.nf'y,Xn.r. fr,ff;
"il;.''a;#; %;i:".::',"'J:':l:11':il:
'iurkiye'den
o.lr"i ihracat yapmr- ,*!"rai,

aragtrmasr veriyor: "ABD'de 1994 yhnda
"ig".';
yoruz'
tipurit", -utiy"t unsurlair
.Qtinku
508'9 milyar adet olan tuketim rsos yrrnJa
ilutunaugu-r,'tiLl.i"'?gviklerini

yuzde

11'7'likbirgerilemeile44gmilyaiadete

dtigmilS bulunmaktadrr' 1990-20d0

ft?,"'::r'ftIH:

yila'

iE pivu*vu

r::::'#:,#i :;l*i:::

;F,':x?
AB
btinyesinde olan ingiltere, Danimarka
ve
Fransa'da ise vlhk ortalima
vijzde 14.1-17.5
arasmda bir daralma yaEanacalr ongoriilmektevdi' Buna mukabii n"vu p#nn"ivtrrtt
ortalama yiizde 14'ltik bir pazir geniqlemesi

olacak. Niye bir degil de 2

ve Birine elbise mi bigiliyor? Anlagrhyor miryar?
ki belli
goz f*r;i";" bu kadar riretimi var. Teknolojik
onunde bulundurmak ,o.r.rday,r. -Bi,
.bu
i-k*i", tarif ediriyo4
imkanlar bizim
itirt iye'a" v,ra" is'--irvJr adei sigara
d"i;
uymuyor. Buna ithalat serbestisi
E"'""h#ii

rurkive.'de riretim ,uoun

uu,rvo, peki biz ekonomik krizdeysek, dovize
bagh harcamalanmzl arhrmamtr-biri dt,rl,.ig"

i*:?lTlrTJ,,,f.:'

$ff:T?,fl"fi*

yapmadrfr gibi tr-itununri Je d,sa.rdan
,r.irl1,__tharat
ahyor. britirr, nn.'urit un Tobacco. Tritiin ihtisas Alt
k"ga"g, !"llg d";;
ithat ioi-r'ryonr,nu nhirip Morris bagkan'kyapmrg.
etmiyorui. ittu.r ithul"di;,;riir.sigara
#t;;r, yld-a 13 bin ouri"i'o-nuna"r.i 5 yhn
yagayacafrtahminedilmektedir'"Amerikave
hesaplamasrnr Ameri_
ton
pek gok sanaviini tamamramrg Batrh
.tiitun- ithal ediyoruz. sigu.utun-oJu ;;';;;"
firmasma soruyor. Ayrrca fiyat
i.ilkede tirtint"rin^
rormurrine'gdr; i;h;i tittt;L;
;il;"
sigara kullammr giinbegiin azahyor' BilinEli
bir sigara firmasrnrn elindeki en
y:,a" ao-ao

Bah insam' sigarantn insan salhgrm
ne

derece

tehdit ettilini bildilinden' nrmatar hakkrnda
pek gok davalar agrhyor' igte bu engeli

agabilmek igin Amerikada

L:::loturup
,td"",:l
temsilcileri ve dev sigara firmalart
bir

otu.*ai- ai"gign. payr var. btiyrik pazar gticridr.ir.
Bir ulkenin eger
bu Marrboro'du -y,irau g0. ise ,u!hg,ni ko.r-ak
istiyorsan', buna asla izin
pJi"il".*" a"ir"'", i"riltvi. Ama diyor,
rosals,"Turktuntrnus"kd^rtutrin.Zaten ""i--"r"i.ir. erinkri fiyat ne kadar dtiErik
il;ir;okadaryenimiigterikazamr.Veson
"d.ne6in

orurut liri- adrm adrm takip
1isi.1"g.i-11,.iEi."j"ri.vri,l.rrr.."
bir
rekram skandal yagadrk. Dtinya Bankasrettigimiz
bu
yasayr
v"-t-";til;r$ryi'" ffir*
Kogdag, istiyor deg' mi? o harde Diinya Bankasr,nrn
lut.ruaugunta'soyrriyo-r:"aur"Ltumyiruli
;;;;.
"Amerika'da bircok evalette PM ve' baz
niye tersi yazryor?Bize
"ilig*i"ri.nizj.
Erkartmak
uiri-. t,lr.uti.il"rre
istedili kanunu okumadan, yan'ghk eseri mi
firmalaraleyhineiavalaiagrldr'Bununuzerine
J,alamqn
o,tuaun kaldr.yordu- itikeucilerimizle gondJrmigtir?
sigaradan dolan hastalklann tedavisi igin
Bu son raporu ben tercume
"n"p-aa
bir irtibatrmra
fon sa$lanmasr kararlagtrnldr' Bir federal mricaaetemlzl.ortaian r<ararnyorau. Biz de Jt i-.
yazdrkra'yla Ti.irkiye,deki
vuptt rr:*etJirer bu mamurii tu**,n'g"rigkiler dolu ordulunu gonince
kanun istendi' Fakat yasa grkanlamadr' kullanmakistediiteritakdirdeveyasararbuna
*v"tJ"riri erteledirer. Biz Nisan,da geremisonugta firmalar eyalet valiteriyle bir araya
itinbiz sigara satacagE. Eger yoruz, ama Eyri'de
gelip 25 yrl muddetle 370.milyar (D'zel,
.ve.iyo.sa,
gelecejiz, dedirer. Bu, o
bu yusuta. 'Huy..siguru ;J-;.o'
a"o", ii,
iu-u.,J"l*au. nasrlsa yasa grka4 demek.
rakamtn 207 yada370 olabilecegini soyiedi.
iut-uyr. ni, *qitt"ti bebegin a@na.sigara r"toauiisunaikasr,nrnlobilerleilgiliraporu:
Ancak aragtrmamrz 370 oraugunu ottaya
aufu,,,,yo.ur. Mevcut titeticile.im'irre q;k
ilil sigara karrereri
Etkardr') dolar odenmesini kirarlagtrrdrk. i.tiiuo-,, kesildigi
igin mr.icaaele verdit. il;,;i"o."" kagakgrrrg nasil bagarrya
BuradaPM'AmerikanTobacco'BVilliam,RJ
yonrendirip t'ke
*"r1u1,ru.ru.aa yintrg. ni, y"ni riri.inlerimizi
triketicisini kendi 1irtinlerinin damak zevkine
Reynolds gibi firmalar uutdl'..H"l lir
mtigtetiterimize
Eirt<et,
iuyrr;,",;i;..urtinu.,.,..irti, ahgtrrmak.
kararverdi' PMDrgiligkilerSorumlusuDtizel'i;
Aksiyon'a yaptrlr agrklamalardan dinleyelim:

s6zu girketin ,ektu- u.,tuyg,na ve

lfJiJb;';
-T:il:T{.i'fi'J,."T5,,i0'"t"h"?"."?:
Tiirkiye'nin bugtin 19 milyar dolar igin nelere

katlandrlrnr, bir de sigara fir-uru*,n
370 milyar dolarr duqtinelim! cist"tit ts

oJ"aigj

mityi'
Tiirkiye'ye 3 senede gelecek u" s
igerisinde geri cidemesi vaprlacak' Ama '"n"
370
milyar bu

ililH##-ize uraEtrra-

r<osfai^v.1 Drizelrn,
a"git
H"-

,,soyredikteriniz.,s-*$

-il

sonra yabancr sigara ithalatmn
u*"r.,r-asr"isin urus d-e;iut i,,,.,i-"r

"",i""t gerek kendi
lerine
hiikrimetleri, gerekse
-

;::'fiilT:-l?H:#t;:',tlffi" ;n;ilr#:

"ud""" -"u.ri -rigterilerimizi tanrn#['yerti
tJ.1-*istiyo.ur,aiyo.sunu,tem.derekram
yasag,ln kallsnasr

"iiir--r""i"r"

sanayicilerle ortakrrklar kurmak

yua.Jl"iomonopolfiireortakrrkrarkurmak.
b;; .;;;" modern teknoroji getirecekreri

veriyorfirmalardan i5 senede grkacak. lunL.n"nu.no^"aifia"g'.ni'sorumu,u
Tiirkiye'nin bugtink0 ig ve drg toptam borcu
kendi fabrikalarrnikurmak. 46r'
u",a-igi .uuup Eoyru, "nir*ia- sigaraya rekram
ise 220 milvar dolar' Yani milletvekili maagr
kampanyararr ve gegitri sosyar
uagltan v.ouarair. nm a"giiai..
sponsorruk yaparak triketici

ilil.9:ffi:tilffi1ffiij;::*:l ;ffii;

;;J-u"
:il;,il"i"

d;JL;
.Jil;r"',s-*r"ffi;" buradan
r.,u",iJ-g*,sretmek,

daha da rahat! Prof. Dr. Etif bagh, il;il
sovle asrk'vor: "sigara firmalarisestisimiz Fazlazamyapmaytz
vllarda Amerikan Htiktimeti'ne. biswrirak,

sot tonGuru.

rekram

yasakrarrnr

kaldrrmaya gahgmak veya konmannr tehditle

vesonsoru-y:,E=lj" ;i5'1""T:;-T,.t"'ff-rjr:-#1;,"?:?

L?"rii-"3i,r, baskr yapmak. ozeilikre okul_
"n
"..idry" irn,,l,l''n],
imkamru
ra;da,ti;i;;sitererdeyapilansosyarfaariyetreri
"#l"t"aigirir-guT
",-r.lE#"
lugl,
cevap:
"frsa Earttannaa a"rtur,r". giui ya da organize eder gibi g6rii'r'ur-i
"uglu-,yoi -u?;
iarasinr ffin-'
ayarranz.
rurru du ;;
geng beyinrere kaanmasr_
azarrr." ""rJ.","i"r"rnrn
n.u" v.,i t.'."ticirir eide eairm"sini sugra-
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organizasyon ve Formula 1
ya'grarmn iilkemizde drizenrenmek istenmesinde de agkrrkra ortaya gkmrgtrr.
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Tutirnlerinin

pazarlanmasr, sigara uretimi ve ithalat
agamalannda yaprlan ve yaprlmakta
rsrar edilen bazr uygulamalarrn sonucu olarak Turk Tutunculugunun giderek afirrlagan kogullarrnrn, gerekli
onlemler derhalahnrp bu gidig durdu-
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il roiinimizi

qr

.:>:

S::':

:

:':

- -:

JllK lUfK
Vabancl

--r---iiil

::::'

'-- -'
.

:-_
aS: i -: ,'I

:. "!1.. i-lJOl€fO€[

---- -';
-

-

:,=:.

=

-. -

.--r^:-i-i-_-:-:---..lll4lll

^l-

^-f,,

L^llElll

:,^..-^-:, -^-

--- ,'-':--'
- =.; .: : -:,car boi,'le ekici
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.::a: =:..::.le.e:aj:. lsszlik oranr yukse-; -.i:::lce. cei:i e: bu serbestliqi
anlamak rnUrak-un aegiidir.
-Bu y'asada. TBr\tU Genel Kurulun'da

iggal etmektedirler. Yeniyasa ile Turk

ifade edilen endi;elerin hig biri

tutunc0lugu tekrar yuzyrhn bagtna

dikkate ahnmazken, ulkemizde sigara
uretmeyi diiqunen yeni uluslararasr
tekelleri yatrnmlara ve istihdama zorlayan "tek vardiyada 2 milyar adet...."

donmektedir.
-Bu yasa ile, sigara pazarr tamamr ile
yabancr sigara tekellerine terk edilmektedir.
-Bu yasa ile, Turk tutuncustr yabancl
tekellerin tageronu firmalartn insafina
terk edilmektedir. Yabanct ahcllann
belirledigi kogullarda sozleqme yapabilen az saydaki ilretici pazarhk gucunden uzak anlagmalara zorlanacaktrr.
-Bu yasa ile, ulkemizde tutun ekicisi %
75 oranrnda azalacaktrr. Sonugta 400

bin ailenin olugturdugu milyonlarca
insanrmz. hayatlarrnt devam etlirebilmek igin kentlere gogmek zorunda
kalacaktrr. lgsiz ve ac insanlann y'a5a-

yabilmek igin her yolu denevecekleri

ureticileri, sektorde gahganlar ve ulke

unutulmamahdrr.
-Bu yasa ile, ekici tutun piyasalannda
belirlelci role sahip milli TEKEL in
olmadrlr piyasalarda artrk yabanct

dofiacalrnrn, bilincinde olarak;
Durumu ve onlemler ahnmasr qere-

^I^
::-^ -^: -^r^^
-:ucLl ulo-

:: - : :- : ::-: =-- :.a:::anlaftntn
.= :=-=- :2.'a- - - -.::-:.faSr dUEU-

rulmazsa Turk Tutunculugu, ttitiin

ekonomisi iqin vahim sonuqlar

kurulu

rrna malzeme yaprlmazor.
1BB3'de Osmanh'ntn bo:q.a:

kullanarak ulkemiz sigara Pazannl

Ttittrn uretimi, Ekici

,::.:: :de

-- -

terr.siiciier-i ?.!n. ;-ll. 3r'T acr aiir:da
LrlF ve Dunl'a Banxasl ru Trut.a atl gibi
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soylemiqtik.
Bildiginiz gibi 20.Haziran.2. - - ; -- TBMM Genel kurulunda 'ue:.. :-:-*
yasasr kabul edildj. O gu:r

PI.ATFORlVlU

AB'den kilo

uretimle elde edilen ithalat ve serbestge fiyat belirleme haklan "tek" ibaresi kaldrnlarak yarr yarrya azaltrlmrytr. Bu son dakika geliqmesinin gerekgesi, kamu oyuna agrklanmahdrr.

Sayn Cumhurbagkanrmrzrn, Turkiye
Cumhuriyeti'ni, Osmanh Reji donemine gonderecek bu yasayr imzalamayarak geri qevirmesini diliyoruz.

Biz Ttitiin Platformu tiyeleri, 1996

yhnda baqlattrgrmrz Turk tijtiinii ve
tiiti.inciiltigiinri koruma dogrultusundaki miicadelemizi bugtinde
siirdiirme kararhhglndayz. IMF
dayatmasr ile gelinen noktanln bir
son degil, bir baElangrg oldugu

inancr ile Ttrk Tilttinciiliifiiinti
kolay teslim etmeyecelimizi tiim
kamuo5runa dulrururuz.

rrillx

exspenuni

oenner6i

e0lrExi
yansttmamaktadr.

Kurul ve Kurum oluEturulurken
TEKEL'in geleceline donuk hiEbir
hrikum yasada yer almamaktadrn

Halen 0lkemiz sigara
%o7O'ine sahip olan bu

ITAMilOYilNA
D(tY(JRil

pazanntn
kurulugun

ozellegtirilmesi dugunillse bile %38'lik
yerli tiitunden yaprlmrg sigaralarrn
harman yapilarmr ve pazar paytnl
koruyacak hukumlerin yasada yer
almasr gerek iireticilerimiz, gerekse
rilkemiz ekonomisi igin gerekli iken
tutun kanununda bu hususlara hig

delinilmemigtir.
Ozellegtirilmelerine karar verildiline

gore, TEKEL Sigara Fabrikalannrn

gelecefini Ttrrk tutunciiliigunun
gelecefinden ayn duqrinmenin
TBMM 2O.Haziran.2001 gtinku oturumunda yeni Tirttin Kanununu kabul

etmigtir. Bu kanunla Turk tutunculufiuniin onun0n aErlacalr beyanlarr gerEekleri yansrtmamaktadrr. Zira;

Tutrin Kanunu grkartilmasr

bas-

krsrntn altrnda IMF ve Dunya Banka-

smr kullanan gokuluslu tekeller ve
onlann grkarlarr oldu$u iddiag reddedilmekte, ttrtiin yasasrnrn bir
dayatma ile degil, 7. ve 8. Beg yrlhk
Kalkrnma Planlannda benimsendi$i
iEin giindeme ahndrlr geklinde izah
edilmektedir. Planlara girdili hatta
1994 tarihinde son kez toplanan 12.
Milli Ttrtun Komitesi'nin de yeni bir
Ttit0n Kanunu haarlanmasr gerekti$ine karar verdifii, bu konuda Alt
Komite olugturuldulu ve bu Komitenin de Tutun Kanununu haarladrjl,
ancak bir turlii hayatq geqirilmeddi
gerEektir. Ama bir gergek daha vardu

kiyasa ile ilgili bu gahgmalarn, kabul

edilen "Tutun Kanunu" ile higbir
benzerli$inin olmadrsldr. Hatta Tutun Kurumu'nun kurulmasml, Uretim
Planlamasr yaprlmaslnr ongoren,
ttitijn Ureticilerini korumaya dontik
tedbirferi de kapsayan ve 57. Huki.imetin Bakanlar l(rrulu tarafindan
imzalanarak Komisyonlara sevk
edilen yasa tasansl ile dahi ilgisinin
olmadtll ortada iken, bu yasarun
grkartrlmasrmn IMF isteli ile ilgisinin
olmadrlrm soylemek gerEekleri

bna ahnan tr-itiin uretimi arz-talep
dengesine balL olarak kriEuk bir dtizenleme ile ideal uretim rakamrnr
yakalama agamasrnda iken uretimi ve

yetigtirilen tritun cinslerini kendi
haline brrakmak buy0k bir hatadrr.
tutiin ahmlarmda "Yaah Soz-

Yasa ile,

legme veya Artrmah Satrg yontemi'nin" uygulanacalr belirtilmektedir.
Bu iki yontemin birlikte uygulanmasr
mumkun degildir. Yaah sozleqme, bir

iki yabancr ahcrya siparig uzerine
t0t0n alan yerli aract firmalann
belirledigi gartlarda aldrklarr siparig
nispetinde yaptlacaktrr. Bu firmalar
drgrnda ahcr olmadrlrna ve bu firmalarda siparig kadar tutun0 sozlegme
ile sallayacalrna gore Artrrmah Satrg

mumkrin olamayacalr gerEefinden

Merkezlerinden

hareketle, yabancr sigara tekellerinin
tehdidi altrnda olan yerli markalanmz
ve TEKEL Sigara Fabrikalarrnrn bu

ve buralarda satmak uzere tutrin ure-

tehdide karqr korunabilmesi, uluslararasr tekellerin tam olarak hakimi-

sunda hareket edebilen tageron ahct-

yetinin onlenmesi iEin, bagta Ealryanlar ve tr.itun rireticilerine olmak ilzere
genig tabanh ozellegtirme yaprlacalrna dair hiEbir htikum bu yasada yer
almamaktadlr.
Yasa, sigara iireticilerinin

tiitun ithaline izin vermektedir. Fonlann kaldrnl-

masrrun grindemde

olduiu gtinu-

muzde yann Ttirk tuttinctisti AB' den

ve Dtinya Bankasmdan b0yiik oranda desteklenen Yunanistan tritun
0reticileri ile rekabet etmek durumundadr. Bu haksrz bir rekabet
olacaktr.

Sigara ithalatrnda ve fiyat belirlemede getirilen 2 Milyar adet slnln
ulkemizin ucuz sigara cennetine
donmesini onlemek ve yatrrm yaprlarak istihdam sallanmasr aErsmdan

olumludur. Ancak burada, tek vardiya gart da son anda genel kurulda
hukirmet tarafrndan verilen onerge ile
kafdrrrlmrqtrr. Bu da daha az yabnm,
daha az istihdam demektir. Vne istihdam aElsrndan konuyu ele aldr$rmrzda bu gun ekici elinden gelen ttitrinler

iglendikten sonra ihrag edilebilirken

bu yasa ile iqlenmeden de

ihraca

imkanverilmektedir.
1994 yrhnda getirilen ve zaman zaman ara verilse de kota ile disiplin al-

tirttn

ahnmayacalr

tilmeyeceli ag*tr. Bundan sonra
gokuluslu ahcrnrn isteli dofirultu-

larrn dayattlfr kogullarda yaprlan
sozlegmeler ile ttitun uretilebilecektir.
Bu durumda Ege Bolgesinin yansr,
Karadeniz Bolgesinin iiEte ikisi ile
DoSu ve Guney Dofru Bolgesinin
tamamrnda artlk tutun ekilmeyecelini soylemek mtmkundur.
1i77 sayrh Tirtun ve Tutun Tekeli Yasaslnln 32. Maddesinde "Turkiye'de
Tut0n Eksperlili yapmak igin, Gumrtk ve Tekel Bakanhfr tarafrndan kurulacak Tutun Eksperleri Yuksek Okulunu bitirmig olmak garttrr. Bu oku-

lun diplomasnt haiz olmayanlar, tiitiin satlm muayenelerini, tuttinlerin
vasrf, deler ve nevilerinin tayini iElerini
ve tiitun igleme, balam, fabrikasyon
eksperli$ini yapamazlar... Bu kanun
ytirurluge girdigi tarihe kadar kazanrlmrg olan haklarla, bu kanunun ytirurluge girdigi tarihte Tekel idaresinin

eksper kursunda olrenci olanlarm
haklan sakhdrr." "hr.ikmri yasanm Erkvardr.

tlgt 1969 ylndan itibaren

Onceleri 5 ylsirreli Tutiin Eksper Kur-

su adr altrnda Enstitii egitimi ile verilen "Tiitun Eksperlifii Diplomasl",
1975 yrlmdan itibaren de tilkemizde
Ttitun Eksperlili Ytksek Okulunun
faaliyete geEip mezun vermesi ile yuksek okula donuEmugtiir. Bu okul
1984'yhndan itibaren de 4 yrlhk lisans

E
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duzeyinde e$itim vererek Tritiin
Teknoloji Mi.ihendisi unvanh mezunlar
vermektedir. Yeni yasanm 6.madde-

sinde Tutun Eksperligi yapmak iEin
Tttun Eksperligi Ynksek Okulundan
lisans duzeyinde elitim almak gartbr
denilmeldedir. Aynr yasanrn GeEici 1.

maddesi F bendinde de "Bu kanun

I

olagan tekel kan kamulagtrrrlmrq

{6D$ru
TUTUITA]UfrIUI

ffi

rrE ol- Br.rn ilaveten yabancr kurum,
lcnd k tisseini merkeze transfer edece{hd€rt dE ti:arete konu olmayan bu

ANAN$L

rr& iF igeride saglanan karlar; l<ar
yoluyla @ ticaret dengesini offii

yayrnlandrlr tarihte Tiit0n Eksperi
olarak Eahqtr!rnr belgeleyenlerin
haklan sakhdlr." hiikmu vardrr. GeEici
madde ile ozel sektorde Eahgan "Eantacr" tabir edilen insanlan kast etigini

Bakan, TBMM' nin ilgili Komiqon-

larrnda ifade etmiqtir. Yasalar
uygulanmak igin ise, Trirkiye bir hr-

kuk devleti ise, bir Bakarun e\
rF
^da
den yasalara uyrnuyorsunuZ S(xusl
nu sormast gerekirken, nad oftyol
da Lisans efitimi aradr$ bir rne*6

ait yetkileri "geEici rrndde'le drf
garh aramaksan 6zd seld6r r<te.nEi
iEin srradan elemanlanna vemeyl dugunmelctedir. insanlarrr yasabn istedili zaman uygiulaytp uygulamama
liiksii hangi rejimlerde mrdn Yetkililer

bunlara mudahale eknekyerine sahip
Erkarak demolcatik hulilk sistemine
olan giiveni sarsmaldadrLar. Bu konu
taraflmlzdan yargrya gohlr0lecektir.

Sonugolarak;

Tutunde Destekleme ahmlannrn
kaldrllmasr, yerli sigara markalannn
korunmasrna yonelik tedbirlerin almmamasr, iirettilimiz tutunlerin ithalatrna izin verilmesi neticesinde olugacak rekabetten uzak t0tun piyasalarmda 600 Bin ureticimiz, 4 Milyon
insanlmrz ve ulkemiz biiyuk gelir ka-

yrplarrna ulrayacaktrr. Uluslararasr
tekeller gagdag Rejigeklinde, tam an-

laml ile tutun piyasasrna hakim
olacakhr. Bu konudaki kaygrlarrmrzr

tilm imkanlan kullanarak

ifadeye
gayret ettik. Ekicilerimizi gelecegine

sahip grkmaya Ea!rrdrk. Ancak

baganh olamadr$rmrz ortada. Sayln

olur..

q,sa bq/le bir kurulugun ozel sektor
ofnafl halinde tekel kannrn ancak
Efglen&febibn bdl0mti kamulagtrnl-

frnsz

ed<ilelecektir- Bu da Anayasa'mn

f66. nndde$nin ikinci frkasrna aylcn

ilrnlerl T,z ve Alkol
H
fffdilrrgrtrnm \tni<ten
hffii
Xpamrn ft Tftrr re Tthln lvlarrr&iir (letl*e, k ve De Ahm ve
Silrn4 .016 saYth lGnunda ve 233
sryrf Kann Fhllcnftxle lGramamede
Dc!|fft bpdrrrasna Dair Kanunun
'Amag rc lbnrnlarn baghkh maddesi,
gerd olamk tfit0n ve alkol sektorunde
serbestlegtirmeyi ongoren yaprsryla
Tfrfrrr Tfnir

dildcatEelcnektedir.

lGnunun genel gerekgesinde aymyla
Tasan ile 138 yldrr tilkemizin tiitun,
sigara, alkol ve alkoll0 igkiler ile tuz ure-

hiunrnaldadrr.
Nitekim, l(anunun 6. maddesinde t0tiin
0retimi ve ithalatrna smrlar getirilmigtir.
GeEici Madde 1/G bendinde de altr yrlhk
bir stire iEinde bu lqsrtlamalarrn s0recefi
belirtilmigtir. Kanunun genel gerekEesin-

de TEKEL'in ozellegtirilmesi ongor0ld0fiine gore, bu krsrtlamalar mevcut
yabancr tekellerin monopol gric0nu
arttrracaktrr. Dijer taraftan, madde 6'da

ttitun 0retiminin sozlegme veya agrk arttuma yontemi ile ahnacalr vurgulanmaktadrr. Yalnzca yabancr tekellerin
ayakta kalacajr bir monopson piyasasrnda uretici empoze edilen fiyattan

timve dalrtlmrnda gerek kamu safhlrve
gerekse vergi gelirleri agrsrndan son derece etkin rol oynayan, Tut0n Ttitun

ilr0niinii satmak zorunda kalacaktrr. Bu
aqrdan Kanun, Anayasa'nrn 45, 166 ve

/r{amulleri, Tuz ve Alkol igletmeleri Genel
M0dfiOfu'niin yeniden yaprlandrnlmasr
ve hem de 4046 sayh lGnun dogrultu-

drr.

zunda mulkiyrtin der/ri dahil her trrrlti
),ontern lojhndarak ozdlegirihnesi yolu

ih bu laruhrym gorsydarua gircn konularda EirrtrEin
rekabetin tesbi ve

yaygu{@nhnas

atftnasq

serbest

sennafcrt tabila

ama$anmS

mektedir
Genel gerekEede ifade

eden

den-

hrgdr

re

sel<t6rtin genel yaprn g@6nerde Ur-

tuldufunda Kanun amao itibanlrla,
Anayasanrn, 5,45. lffi. 167 .772ve173maddelerine aylan bulunmaldadr
Zira, TEKEL Genel Miid0rlugrl, ad t€ld

olmakla birlikte on yldlr prfasada

serbestge faaliyet gostermelCe olan ild
yabancr tekelle birlikte rel<abet h.rallan
iEinde varhfinr s0rdurmekte ve ydbanq
tekeller kargrsma rekabeti saflaycl etkin

bir kurum olarak ortaya gknalcadr-

167. maddelerine de aylcn bulunmakta-

Bu kanun, genel amacr ve

TEKEL'in
ozellegtirilmesine iliEkin esaslan itibarryla, bir KIK olan TEKEL'in ozellikle az geligmig yorelerdeki fabrikalarmrn kapanmasna yol agacaktrr. Bu fabrikalar kurulu
bulundufu ydrelerde onemli bir istihdam
alaru yaratrnamn yarunda, yine aym bolgderdeld esnafin ekonomik faaliyetlerini
surdrrnsinin de en onemli dayanalrdrr.
Qte Fndan da yine buy0k 6lg0de tOttn
dftii tftln tanmrdan drqlanarak igsiz

ldacdc. fifl[
Fhian

Grnenlik l{unrlu'nun 28

2(X)f brihli toplanhsrnda onem-

le iiil€t eddgi gibi, 6zellikle lorsal
dalarddri tanm kesiminin tirmiiyle igsiz

l*nalur

yaratacagx sosyal patlamalarr
da gederi r.zak trtrnamak gerekir. Dola-

ylsryla lfun

n

amao itibanyla, Anaya-

satur5- re 173. maddelerine
te$detrndrteair

de avlcnhk

Cumhurbagkantmrzrn kaygrlanmlzr
paylaqarak kanunu veto edecelini

tadr. TEKEL'in mtilkiyetin dewi dahil

TEKEL'in statiisi.ini:n iDT status0ne

sonraslnt
yagayarak gorecefiiz. Bu konudaki en
dolru yargry tarih verecektir .

ozellegtirilmesi, gerekEede ifade edilen

Seilirild$i dirzenlenmektedir. TEKEL'|n

serbest rekabet duzeninin tesis arnacrnn
tam tersine, piyasamn yabancr menEeili

6zdleEtirilmesinin yaratacalr tekellegme
konusuna delinilmeden bu diizenleme-

umit ediyoruz. Bundan

rtir<in

EKSPERLERi

DERNEGiyonerim KURULq
2r.o6.200t

Rahatsrzhfrn temelini de bu oluqturrnak-

oligopolistik yaprya doniigmesine yol
aEacaktrr.

Gkel konumundaki bir iEletrne

kamuda oldugu durumda ciddi etkinsizlik durumu ortaya grlcnayacaSr gibi,

lGnunun 10. maddesinde bir KiK olan

nin

yaprlmasr yine Anayasa'nrn 167.

maddesine aylcn bulunmaktadrr.

o2-o7-2007
Tek Grda - iE Sendikasr

I

rUnrn exspeRleni
oenxeGi
aULrexi
istemezdi.' diye dtrgtinerek sigaray-

da brak[m..."
(06.05.2001)
Yagar KEI4AL
Yazar

*...Sigara;

daha guElii, hain, sinsi ve tehlikelidir.
Nezaketten anlamaz. Onu hemen
butiin istiskal ve azminiz ile evinizden,
cilerlerinizden, aklnrzdan, duquncenizden, kalbinizden drgan koyuvermelisiniz..."

lanet, sinsi bir dtEmandr.
Iyilegtikten sonra sigararun biitirn

(1e21)
Huseyin Rahmi GdRPINAR

namussuduldanm anlatacafrm... "

(1864/7944),Yazar

(04.05.2001)
AErkMahzun-i $erif

TUTUNCE

Halk Ozanr
(Rahatszlanmadan once 55 yrldrr
giinde 3 paket sigara iEiyordu.)

"...Domates, patates, patltcan
almryoruz, tutiin zararh

alryoruz, biraz

oldulu halde

da faydah

"...San Mustafa (Borkliice), fevkalade
yoksuldu: pipo ttitiinii satrn alamadrfr
igin ucuz'Halk' ya da 'Koylu' siga-

ralarr alr; piposunu, onlarr bolup
tutununii doldurarak iEerdi... "
(24.01.2001)
AttiIA iLHAN

urunler

$air

Yazar

eksinler..."

(05.06.2001)
Mehmet KEQEC|LER
Ozeileqtirmeden Sorumlu

"...Sigaramn bagrmhhk yarattrfnr ve

hastahklara yolagtrgrnr kabul ediyoruz..."
(14.10.2000)

Devlet Bakanr

"...Once kaEak sigara sokuldu
iilkemize. Yrllar boyu. Trpkr bize

David DAVIES
PM Awupa Operasyonlarr Bgk.Yrd.

BAT

3.Dunya iilkelerinde

"...AhEkanhklar katlanmrg k6frrt

gibidir. Ne kadar iitfilense

sokuldu{u gibi. 70'li yrllarrn
ortalarrnda girdilim Cumhuriyet

"...PM ve
sozde genEleri
sigaradan korumaya Eahgryor ama bir
yandan da genglerin ornek aldlklan

dtiaelmezler.."

gazetesinde bile Eaycr Cemal, karton

benzer bagka

(26.05.2001)

"...Babam'Camel Soft' sigarasr iqerdi.

FORlvlUtA 1 otomobil yangglannr
sinema ve pop yrldzlarrm sigara
reklamlannda kullanlyorlar. E!er
samimi iseler Schumacher. Villeneuve gibi unlu otomobil yanggrlarrnln alzrndan sigaranrn zararlarr
konusunda genglere Ealn yapsrnlar... Ve kiiEuk buyrik tiim insanlarr
sigaradan kurtaracak kampanyalan
ulkelerin safihk yetkililerine brrak-

Prf.Dr.Orhan KUML
iTd Maden Fak.Olrt.dyesi

Qocuklu!unda sigara igerken

srnlar..."

(31.05.2000)
Dog.Dr. Osman DURMUS

Amerikan tutiintine boyle alqtrnldrk.

Safhk Bakanr

Yerli sigaralarrmrzl be{enmez

karton kaEak sigara satardt bizlere.

olduk..."

"...Qocuklar..! sakrn ha..! sigara
afmaya gitmeyin. Anneniz, babanu
zehirlerini kendileri satn alsnlar...

(06.06.2001)
MeTaITAMER
Gazeteci-Yazar

Zorlama olursa Eikayetgi olun... "

"...Tiitiin mamiillerinin zararcu dozu

yoktur... dkemizde sigara

iEme
konusunda ozellikle erkek gocuklarda
kogullandrma ritiieli yaygrn.. "
.

babasrndan Eok dayak yemig. Benim

sigara igtilimi olrenince biraz krzdr
ama daha sonra, '...sert sigara iEme,
bana soyle ben ala5nm.' dedi..."
GokEen QATLI

"...Tiittrnirn 500 yrhk bir tarihi var. 500

yldu insanlara mutluluk veriyor. 500
yrldrr insanlan psikolojik olarak
rahatlatryor... Biz tutuniin yagamayl

(FtEiS adh kftaptan)

Sigara ve Safhk Ulusal Komitesi

n...Dumandan vazgegilmez gibi geldi

qresi

hep, sigaray bralmray ashnda hiE

"...BeS senedir a$ztma iEki
koymadrm... Tilda'run hastahir
iferleyince b_iraz sigara iEmeye
baglanuEtrm. Oldtikten sonra

da 'O

Clive BATES
ASH Yetkilisi

Abdullah QATLI'run }ca

(26.05.2001)

hof.Dr EIif DAGU

(13.10.2000)

denemedim..."
Enis BATUR
Yazar-$air

"...Bu duman sandr$nzdan bin kat

surdiireceline inanryoruz... Tuti.inun
zaran kesinlikle kanltlandr$l zaman bu
igten Eekiliriz."

(06.08.2000)
Kauzel OBATA
RJR (Japonya)
Tiitiin isleri Genel Mudiiru

[g

rtlnix xspenleRi
oenreGi
eULTExi

"...Biz KoE Grubu olarak halk
saflrf lna zarar veren sigara
'retimindeyokuz!""

I

gE4irr*itrF beriz, bu FrfiE-..
.-- frr}iF'& en mL*rae ksim,

(03.06.2001)

Cengiz SOITKOCLU
KoE Holding
Tuketim Grubu Bgk.

ucuz emek saglayaltne* isjn qocuk
yaparlar...

"...Bagbakanlmz ve iki bagbakan
yardrmclst da sigara igiyorlar... Bir

... gtinKi, bu insanlann hipirfoi arazi
sahibi delildir; birilerinin araziterinde
ortaktrrlar; yancrdrrla4 marabadrhr-

numarah milliyetgilik Ttirk genElerini

sigaradan kurtarmaktrr

... Ozellikle

dini agrdan alkol kullanmayanlann
sigara igmemeleri de gerekir.

Peygamberimiz doneminde tutun

4685 SAYILI

ofsaydr iEimine izin verilm ezdi...."

(02.06.2001)

T(JTUN I{AITUNU'NUN

DYP GRUBU ADTNA KEMAL

(26.05.2001)

GEHET KfiRUtU

Dr.Mesut KOSKU
Gogus Hastallklarr Ozmanr

KABAilAQ (Samsun):
"...bizi gu saatte, belki ffittin iireticisi
olarak, ttitirn dizmekte olan de{erli
iireticilerimiz, Tiirkiye'nin her yerinde
izliyor olabilirler...

"...Bakan oldufiumu soyledikleri
zaman "Ruj Lekesi" adh romanrn
yetmig, seksen sayfast kalmrgtr,

($eEme Ozetler)

oturdum, onu okudum. Arrta ertesi

...Bafra'mn bir koytnde senede golugoculuyla, yaqhuyla irzerine
giin do$madan, Eubat alnnda baElat-

lufa

ttg fide dikrne, andal

aEma olayndan, dengini yaprp Tekel'e gottrninceye kadar geEecek ondort ayhk srirede trE d6rt ton hihln iireten iiretici bu

gece Tutun Kanununu Bakanlar
Kurulu'nda anlatmam lazlmdr,
sabaha kadar ttitun kanununu tetkik
ettim. Internette sabaha kadar btittin
diinya sayfalanm gezerek tutunle ilgili
hem estetikhem pratikhem de ahlaki

sisfeme g6re nasrt bir fiyat alacak?..
... Efendim, hltfrn rlretrnesin baEka bir
Eey tretsin, altematif iiriin riretsin.
Nedir ahematif iirun ? Bu konuda burada bir tek sahr var mt ? yamaEta ttittrn eken insan bundan vazgegirildifinde, cezalandrnldrfrrnda yerine ne
ekecektir; devlet olarak cevabmz var

de$erleri dahil olmak uzere tutijn
kanununu inceledim. pancarrn
romant yoktur, Eavdann giiri yoktur,
yulafrn operast yoktur. Ama tutirnun
romanl, tiitunlin giiri, tutiinrin operasl

(24.06.2OO1)
Yrlmaz KARAKOYUNLO
Ozeileqtirmeden Sorumlu
Devlet Bakanr

MqSTAFA GdVEN KARAHAN
(Bahkesir):

"...Sekiz sigara iEicisi birlegerek bir

iEerisinde kargr tarafr gerekEesiz

fakiiltesinde olrenciydim ve hayra-

"Belli oluyor!..."

pasif igiciyi olduniyorlar... "

iknaya yonelmedim."

<<Maraba>> nereden hahnma
geliyor biliyor musunuz; Sayrn
Ecevit'in, 1973'lerdeki soylemlerinden akllmda. O zaman, hukuk
nlydtmonun..."

Butent AKARCALI
Milletvekili

olmugtur, "Karmen". Reji askerleriyle
savagan kagakErlarrndan tutunuz,
baldrrrnn uzerinde puro saran o guzel
Ispanyol kzrnrn erotik dawanrglanna
kadar. Oraya kadar inceledim. Cijnkri
kiirsiiye Erlctrlrm anda sadece hukuk
sistemati$inin tanzim ettifi maddeler

en

faki oht hfut tiihn rrreficid olan
ke:im&, Beff bAneFbftnda bu
insanlarrr cgili gocr* says I'din
Zevlderindsr dolal goc* @\

:20 FIAZiRAN 2OOI,
SAA

: OO.47

FP GRUBU ADINA DENGiR MiR
MEHMET FIMT (Adryaman):
"... 400.000 ekiciyi, ti.ittin iireticisini
ilgilendiren bir konuyu ki, bu 5milyon
kigiyi ilgilendiren bir konudur gece-

nin

12.OO'sinden sonra neden

konuEmak istedi$inizin fartandaym.
Acaba, bu insanlar uyrdulaa bu in-

sanlar bizim burada ne konugArlumuzun farktna varmayacaklar
utancl igerisinde eler bu yasayl

mr;yok..."
NETZAI ERCAN(Sakarya)
"Hayatunda hig
Haberivarmr?!"

tiitiin ekmig mi?!

MAHF(Z G<ILER (Muq)
"HiE gormiig mri?!"

KEMAL KABAIAS (Samsun)
devamla-

"... Ben Eoculdu$unu tuttin tarlalannda gesirmis bir arkadagmam,
Urfilntn ne oldufiunu, ekonomisinin
ne oldufunu yaEayarak ofrenmiE bir
adraaaE ruzm. Tiitrin tireticisini, gergehen perign ediyoruz, diinyarun en

F

nffiix

exspenueRi

oenxeGi
eULTENi

zor uretim gekli olan ve gu anda Ttirkiye'de uretenlerin en fakiri olan kesimi,
gerEekten koktinden yok ediyoruz.
Getirilen tasarrnrn anlamr bu, sonucu
da bu. Bunu, burada ifade etmek,
tiitun iEerisinde yetigmig bir ailenin
Eocu$u olarak ve Samsun milletvekili
olarak benim gorevim. Hepinizi bu

gorevi yapmaya davet ediyorum
dejerli arkadaglanm..."
RESAIDOGRU ('liokat):
"... Hakikaten, tutiin EiftEiligi, en zor
gartlarda yaprlan, iilkemizde de bir
gok kesimi ilgilendiren bir Eiftgiliktir...
Ancak, bir hekim olmam mtinasebetiyle, bu yonde birqeyler soylemek
istiyorum...

... toplu yerlerde sigara

igilmesiyle

ilgili kanun olmasrna ralmen, acaba,
sigara igen vatandaglardan, toplu
yerlerde igen veyahut da sigara
iEilmez denilen yerlerde sigara igen
vatandaglardan kaE tanesine bu ceza
verilmiq ve bu cezanrn sonucunda da
bu insanlar uyanlmrgbr.?..."

DEVLET BAKANI YILMAZ
KARAKOYUNLO (istanbul)

:

"... tiitun tiretimine iligkin olarak, hem

aran hem talebin ayru anda arttrnlmaslnln, veya yok edilmesinin temel
hedef olarak benimsenip tartrgildrfir
bir yerde, uE kefeli terazide denge
aramak gibi bir mecburiyetle karqr
karqrya kaldrk...
... Bu kanunla, T0rktireticisinin,

ttttrn

ureticisinin ve ttitun uretimiyle ilgili

olarak yagamlarmr stirduren ureticilerimizin haklarmm ve Elkarlannrn
korunmasrnda fevkalede ozenli
dawanrldr$rm belirtmek istiyorum..."
M0STAEAORS (Burdur)
"lnqallah! ingallah!"
ASI-AN POI-AT (Erzurum)

yeni ttitun ekmediginiz zaman Ameri-

kan ttit{rnune, yabancr ttrhine yeEil
ryrkyahyorsunuz..."
LUTFI YALMAN (Konya) : -soru"... lMFve Diinya Bankasrnrn <Ti.-rtun
Kanunu grkmazsa kredi yok. > demesi sizce onur ktncr ve rencide edici
defiil midir? IMF ve Dunya Bankag,
Tutun Kanunu igin neden bu kadar
lsrarhdrr sizce? Amerika Birlegik
Devletleri sigarasrna Turkiye piyasasrndan pazar ml haarhyoruz?...

...Tutun piyasasryla ilgili raporlarrn
Tiirkiye'deki yabancr sigara mumessilleri taraflndan haarlanmrg olmasrrun sebepleri nelerdir? Yabanct sigara

qirketlerinin mumessillerinin yerli
ti.rtun ve milli tutun politikasryla ilgili
mirspet rapor hazrrlamasr sizce

bir faks Eekmigler...
... Adryaman'a giren, sadece memur

aqkrn muhtar, ortak

maaqlan ve bir de tiitiin parastdtr. Bu
yasanrn Ekmast, ozellikle, Adtyamanlmm boynuna ilmik atmakttr..."

MHP GRUBU ADINA RE$AT
DOGRU fiOKAT):

u... Tokat

ili gibi, sadece sigara

fabrikasmrn ayakta tuttulu illerde
butun iggiler, ozelleqtirmenin nasrl

MAHPIUT GOKSU (Adryaman) -

leri, bolge esnafindan

soru -

kadar herkesin dort gozle bekledifi
gtinlerdir. Iggile beraber esnaf da, bu

"...Yiizde yiiz Ti.irk tiitununden imal
edilen yerli sigaralann Samsun, Maltepe gibi sigaralann uretimi noktasrnda bir garanti getirmeyi dugunuyor
musunuz; Eunkir, bunlar, ytizde yuz
Tiirk ttrtiiniinden imal ediliyor...
...Bu tasan kanunlagtrfr takdirde, ItvlF
den ne kadar borE para alaca}u?..."
MEHMET QIQEK (Yozgat): -soru"...Dtinya ttrtun devlerinin ulkemizde
olugturmayr planladrfir trostu hangi

sanayicisine

fabrikantn ozellegtirilme esnaslndaki
durumunu yakrndan takip ediyorlar.
Sigara fabrikasr iggileri, yaprak tutun
iqgileri, fabrikanrn ozelleqtirilmesi
durumunda, fabrikanrn, o bolgedeki
esnaf odalarr gibi sivil toplum kuruluglannave halka aErlmasr qeklinde bir
yontem olmasrnr arzulamaktadrrlar.."

ALiRIzAGOxdL(Aydrn):
"Onlar da gidiyor... Onlar da gidiyor...

tedbirlerle krrmayr dIgunuyor-

Hepsi..."

sunuz?..."

RESAr DOCRo (Tokat): -devamla-

HASARi GdLER (Adryaman): -soru"... dolrudan desteSi, sadece arazi
sahiplerine mi vereceliz; yoksa, bizim
bolgemizde yolun olarak bulunan

oniine ahnmaslnln, toplum barrgt ve o
bolgenin kalkrnmasrnda etkili olacalr
kanaatindeyim..."

yarrolara da verecek miyiz?... "

DYP GRUBU ADINA AHMET

"lngallah gitmeyecek. Bunun goz

ivimnvn6masya):

"... Biraz once grup baql<anvekilleri-

SAAI

DENGiR MiR MEHMET FIRAT

:14.00

(Adryaman)

buraya, neden bu kadar korkuyor-

"... Yoksa, bir tuttin, bir sigara tiryakisi
olarak biliyorum ki, ttituniin igerisinde

sunuz?...

her biri birbirinden oldunicu 500

daElmz glcyor ve burada tirtirntin zararlannl anlatryo4 tutirnun zaranrun
oldulunu hepimiz biliyoruz; ama, siz,

"... Bir canhnrn yagamas igin hava ve
su ne kadar onemliyse Adryaman iqin
de tutun o kadar onemlidir diye, 100'ii

yaprlacafrm dugunmektedirler. Sigara fabrikasr iqEilerinin maag ahm gun-

TARiH :20 HAZ|RAN 2001.

arl<a-

FP GRUBU ADINA MAHMUT
COXSU(Adryaman):

mumkiin mudtir?..."

mize bu algam bu tasarry gorugmeyeceliz diye belirtmenize ra$men,
halktan korktu$unuz iEin, onergelerle, hayali onergefe bunlann kapattrruz ontinii gece saat 2'de getirdiniz

iktidar partisi milletvekili

iEerisinde; birgofumuz aynr ahgkanhEn iEerisindeliz..;'

Eegit zehir var. Buraya geldifiim zaman gtinde bir paket sigara kullanr-

yordum, gimdi ilE tane kullamyorum.
Sayn Bagkanrm da aym ahgkanhltn

"... Bakrnz, bu tasan aylarca Bakanlar
Kurulu'nda bekledi, tegekkul etmemiq
bir iradeydi. Bir bakan meseleyi, perde arkasnr Eok il biliyordu, bir beyanr
o bakanr gottirdu... Delerli siyasetgi,

hukukqu Ytiksel Yalova, eminim ki,
yahnda hatralarrnl yazacaktlr..."
DYP GRqBU ADINA RIZA AKqALI
(Manisa):
"... Peki, ozellegtirmeye kargr mlstnz;
hayr4 biz pegkeq Eekilmeye kargryrz.

Tekel'in ozellegtirilmesiyle, Tiirkiye'deki sigara fabrikalan satilma-

yacak, sigara markalarrnr satrn alan

g

rUnlr erspeRuni
oenneGi
eULreNi
yabancr tekeller, bu sigaralar da kullanrlan T0rk tuttinu de uretilmeyecek;

onun yerine, Tekel'in ytizde 38'lik
sigara pay yabancr tekellerin yuzde
30'luk payrna ilave edilmek suretiyle,
bunun ttrtunu de yurt drglndan ithal
edilecek . Boylece, Turk ttitun i.ireticisi "ne halin varsa gor" noktasrnda

kaderile

bag baga brrakrlacak...

cebimden yardrmcr oldum. $ilek da!rtryor... O Eileklerden bugun sor-

dum, bundan 15 gun once de sordum donumiinden 1500 kilo gilek
ahyorlar, 400.000 liraya satryorlar;
yani, bir donumden 600 milyon lira.
Aynr yerde 80 kilo tutun oluyor; 80
kilo tutun, 3 dolardan 240 dolar dontimden elde ettidi; oburunde

gderiE gfmdde zorluk qekecekler&-..'

DYP GRUBO ADINA iIYES
YILII

IAZYII-DE GaHcsir)

"...Ttirkiye'de hHrn daha ziyade hrag
topraklarda yetiqr. Siz, Eilegil bir giin
sulamazsanz, sebzeyi bir gun sulamazsanz, bunlar oltir, yok olur Soranm size: Qanakkale Yenice, Bursa Orhaniye ve Kestel, Bahkesir Srndrrg,
BigadiE, lwindi, Savaqtepe, Kepsut,

...KIT'ler zarar ediyor yutturmacasnda Tekel bunun drgrndadtr. Tekel'in
2000 k5n, 84 trilyon liradr. Tekel'in,
Turkiye'ye kattrlr, yarattrlr fon da,
vergilerle birlikte 1.8 katrilyon liradr.
Bundan vazgegecefiz, bu kayna$l

zannediyorum, bu kanunun grktrfr ve

Susurluk, Merkez, Gonen, Manyas
gibi daghk yerlerde nasrl qilek
yetiqtireceksiniz, nasrl sebze yetig-

yayrmlandlfir tarihinden itibaren,

tireceksiniz?!..."

yabancrya teslim edecefriz!... "

bizim koyltimuz, bizim igEimiz, bizim

DYP GRUBU ADINA ERDOGAIJ
SEZGiN (Samsun):
"...bu tutun kanunu tasarrsr, esaslnda,
Tekel mensuplarryla, devletle ttitun
i.rreticilerinin vedalagtrfir bir tasarrdr

FP GRUBU ADINA

MAHFUZ

GdLER(Binsnr):
"...bu tasanyla, ulusal tuttin sektorirmiiz tamamen yok edilecek,
sadece bolgemizde, yani Dofu ve

Guneydofu Anadolu bolgemizde,
Bingol'de Muq'ta, Bitlis'te, Adlyaman'da 160.000 tutun ekicisi ve
ailesiyle birlikte, yaklagrk 1 milyon
insanlmz aEve agrkta brrakllacaktrr..."

MHP GRUBU ADINA

AHMET

AYDIN (Samsun):
"... Sa5nn milletvekilleri, Tiirkiye'de ug

urunde fazlahk var; bunlal srraslyla,
tuttin, gekerve frndrk...
...$imdi, tiitunii ele ahrsak, ttitiinde
hepimizin ittifak ettigi, 500.000 hane
bu tutilnden geEimini safhyor. dret-

tigi ylhk ortalama tiitun miktan
250.000ton, hane bagr 500 kilo; bunu
3 dolara sattrlmz zaman, hane baqr
1500 dolar; bir haneyi 5 kigi saydrfirnlz zaman, kigi bagr yrlda 300 dolar.
300 dolarla, bu insanlar, boyle geginmeye devam etsin demek, igte, akgam da soylendigi gibi, bu insanlarr

maraba gozuyle gormeldr; bagka
higbir manaya gelmez. Peki, ne
yapacalz?... Bu igleri elbirlifiife
gozmemiz lazlm..."

yaklagrk 500dolar..."

FP GRUBU ADINA MEHMET
OZl:ot(Adryaman):
"...Oylesine

bir kanun grhyor

ki,

vatandaqrmz, efkdrlandrfi zaman,
yak bir sigara dedili zaman, kendi
urtintinii de yakamayacak duruma
gelecek..."

DYP GRUBU ADINA iI-NRX
AYTEKiN (Bahkesir):
"...DYP'nin, Tekel gibi, sigara gibi bir
meselesi yok mu; muhakkak ki var;
ancak, krrk yerinde kandil yanan, milli
Erkarlanmm degil, Eokuluslu girketlerin menfaatlannl on pl6nda tutan bu
yasaya razr olmamrzda dirgiinulemez.
...Etekleri tutugan yandan garkh

hukiimet, alelacele soz konusu
tasarry komisyonlara ve Meclis'e
sevkediyor...

...Biz bu filmi, millet olarak, daha
once de gorduk Ttirkiye, bir daha
Dtiyunu Umumiye donemindeki
ttittin Reji idaresinin insanrmza
verdili zaran ve hakszh$ yapamayacaktrr, bu kesindir. Bugtinkti MF
gibi, o gunku Duyunu Umumiye
ttittin konusuna el koymug, 5000
silahh jandarmayla tam bir iggal
ekonomisi yagatmrytrl tatbik etmigtir;

rejinin kolcularryla Eatrsan 20000
Turk koyliisii olduriilmugtur ve 18901914 yrllarr arasrnda yaprlan T4milyon
sterlinlik verimli yerlere yatrnmdan

er-inrzeaONdL(Aydm):
'Yalaverin giftEyr gitsin!... Yalsverin

gelirin tek kertikli kurugu, Osmanh'run

tireticiyi gitsin!... "
-devamla-

girmigtir...
... $u anda, buMeclis'in iEerisinde, 42
ilde ttrtirn eken temsilci arkadaqla-

"...1998 yhnda Samsun'un Yakakent

nmzvardrrve adedide 182'dir. Efe4

ilEesinde hevesli bir kaymakam vardr;

onlann varhfrnda bu kanun Erkanlacak olursa, birinci gunah ve suEluluk
onlara ait olacakhr; kendi secim bol-

AHMETAYDIN (Samsun):

<burada alternatif qeyler geligtirelim. > dedi. Ben de gahsen kendi

kasasrna

defil, ecnebinin

kasasrna

ve tasarrda agrk ve net

olarak
belirtilmig; 2002 yrhndan itibaren
Tekel. artrk. destekleme allmr

yapmayacak, t0tunle ilgili duzenleyici

fonksiyonuna veda edecek. Onun
igin, ontimiizdeki zor yrllarda hem
Tekel mensuplarrna hem tiittin
trreticilerine Cenabr Allah'tan kolayhklar diliyorum..."
ORHAN BIqAKqIOCLU (Tiabzon):
"Amin!..."
MEHMET GoZLtixeye (Denizti) :
"Rahmet diliyoq rahmet!...

"

ERDOGAII SEZGIN (Samsun): devamla"...Ve bu tasannln goriigiilmesi esna-

snda, bu tasarrnrn sponsorlulunu
yapan Sayn Dervig'in bulunmasrnr
gok isterdim; sevgili ve gok Sayrn
Karakoyunlulnun esasrnda bu tasarr
gorugmelerinde bulunmamaslnr gonliim Eok arzu ederdi. Tutiin ureticileri
ve Ttlrk tuttinc{ilufiirnirn bu duruma
dtigiiriilmesi Tiirkiye mahreEli bir
pldnlama asla defildir...
... Bu vesileyle, hayrrh olmayacak bu
konuma, hayrrlar dilemiyorum; bir
yerden geri donmesini canr gonulden
istiyorum..."
MASA MUNKAYA (Samsun)

"...efer bu yasa olmasaydr, Karakoyrnlu o mal<ama oturamayacakh;
Eunkii, bir bakam gotiirdu, Sayn Balran da o makama geldi; yani, Sayn
Yiiksel Yalova'nrn gidigiyle o makama

E

runrr erspeRleni
oenneGi
euLTEri

gelmigtir. Filhakika, Karakoyunlu o
makama ziyadesiyle layktrr; ama, bir

uzunlufuna gore artar. Gelelim bizim
Ege tutunlerimize; boyu, 4-7 cm.

FPGRUBUADINAYASiN

bakamn gidigi bu yasayla olmugtur ve
bakan da, bittabii bir bedel odeyecek-

arasrnda degigir. Nikotin nispeti, binde 4 ile 7 arasndadrr, aYnen, boYr
kadar orantiltdr.
Gelelim Amerikan tutunlerine; Virgi-

"...Sa1nn Bakan, istanbul'da dogdugu

tir: mutlaka, bu bedeli sevmese de,
istese de, istemese de, hukirmet adlna orada oturmakla odeYecektir;
ama, milletin gonlundeki o Karakoyunlu sevdastmn da gittikge zaylflayacafrm bilsinler diyorum... "

FP GRUBU ADINA SABAHATTiN
YILDIZ (MuE):
"... Kendisi igmek iEin bahgesine birkag fide tiiti-rn eken koylu vatandaga
kaEakEr muamelesi yapacak ve yaka
paga koyiinden getirip 1 yla kadar cezaya mahkum edeceksiniz. Bu uYgulamala4 1980 oncesi gorirlen uySulamalardr... Vatandagrn cebinde bir tabaka tiittin yakaladgnz zarnan, vatandagr gottirtip cezaevine atacakslnrz..."

MHP GROBq ADINA HASARI
CtileRlRaryaman):
"...Bugtin Adtyaman'da ti.rttrn trreten

tiitunlel msr yapralr gibi uzun olup, tarlalarda uzun

nia ve Burley... Bu

plantasyon geklinde yetigtirilen ve de
tanmr gok kolay olan, iEindeki nikotin
nispeti yuzde 112 olandrr ve nikotin
olarak, herhangi bir gekilde, bu tutttnu kryaslamak mumkun defildir..."
ANAP GRUBU ADINA ERKAN

2002 $ubatrndan itibaren aruk,

di,
tutun, aynen plrasa ve lsPanak gibi
muamele gorecek Turkiye'de...

DSP GRUBU ADINA

"

MAHMUT

ERDiR (Eskigehir):

"... Hergeyden ewel gunu belirteyim
ki, kara tablo Eizmeye hiE liizum yok.

Dunyada Turk tuti.rniiyle rekabet
edebilecek higbir tiitiin yok. Oncelikle, ozellikle teknik agtdan birazcrk
bilgi vermek istiyorum. Turk tttttinu
Samsun ozellikle 2-3 cm. boYunda
olan tirttindur. igindeki nikotin nispeti,

binde 2-3 arastnda degigir. Biittin
tutiinlerdeki niftotin orant, yapralm

oZrtinn

ki, bu konuqmalan YaPamazsam' o
gifunem, onu bilin-- De{€di
milletvekilleri, tt-rs vilayctlnde iki

devarnla-

yoreye

sanayi fu{tn0 var; birid pancar, digeri

hmn-

ru-i$wxienrx(rokat):
"ikisi de bitti..."
M.KEMAL AYKURT (Denizli)
"ikisi de oldii..."

:

Eo$unun bir metrekare dahi arazisi
yoktur; bunlar <yancl> diYe tantmladrfrmrz insanlardrr... ve bu yanct
diye tanrmladrfrmrz insanlar, birEok
toprak sahibinin koylerinde oturuyor;
oturduklan evler dahi kendilerine ait

"...Efendim yerine Eigek ekeriz, Eilek
yetigtiririz gibi laflar, bunlar, hiikumet
ortafir arkadaglardan, gruplardan geliyor... Yani, gilekle, Eigekle alternatif
urun temini mtimkun degildir... $im-

YAQAR

(istanbul):

YASIN HATIBOGLU (Qorum):-

devamla"...Pancar gitti, tiitiin de gitti. Mug'lu
ne yapacak?! Yalmur varsa tahil var,
hayvancrhk yuzde 2O'lere inmig, geriye ne kahyor biliyor musunuz; delerli

GOZLUKAYA (Denizli):

-eozKunr

yer 60 sene oncesidir..."

"... ben oyle bir yorenin milletvekiliyim

ERKAN KEMALOCLU

DYP GRqBU ADINA MEHMET

btyudngti igin bilmeyebilir; ben, Anadolu, koy gocufuyum, alternatif tuttinu soyleyeyim size. Bizim gocuklufumuzda alternatif tirtiin, kendirin Eubuklan; buytiklerin alternatif ttittnti
de mrstr pirsktilleriydi. Bu ne zamanln: altmq sene oncesinin, Yani, bizi
ahp, geke, geke goturmek istedifimiz

"... Mrsrn kdEumstyor musunuz?"

KEMALOGLU(Muq):

45.000-50.000'e yakrn ailenin bir

deliI..."

HnrieOGLu(Qorum):

(MuE)

milletvekilleri, bizim unlil bir dalrmrz

-__-^,ts|I.

fialandeiil..."
ALi SEVKi EREK (liokat):
"... Hergeyden ewel kaliteli ttiunun
ki, Tokat'ta en kaliteli tutiin yetiqir'
Yamag arazide, krrag arazide, az tagh
arazide binbir turlu megakkatle 15 ay
emek vererek, torun, tosun, bact,

yefen, ana, baba, dede, b0ttin bir
ailenin 15 aynr feda ederek orataya

bir varhk Erkardrfrnr fikirden ve
aldlardan uzak tutmamak lazlm'.."
(TBMM
BaEkanvekili):

MURAI SoKMENOCLU

"... herkes kendi vilayetini

var, ismi Kurtik Dafrdrr, bu dalda gok
bol kar var, alh ay silreyle kar kalkmaz
bu dafdan. igte Mug'lu, bu karr

DYP GRqBU ADINA MAHMUT
NEDiM BiLGiQ (Adryaman)
".Benim bolgem Adryaman, Batman,
Diyarbakrr, $rrnak; Yani GuneYdo[u
ve Dolu Anadolu'da, bu giftEilik, bu
ziraat dalt' tamamen istihdama yoneliktir; yani, agafr yukan ntifusun dort-

Bagkan!"
YAHYA qEViK (Bitlis) : -devamla"Sayn Bagkanrm, Hatay da dahil..."

gtixnti <ixnl (osmaniye):

"... Hakkt Oluz Aykut Bey, mtisaade
edin, konuqsun efendim!"
MURAT SOKIVIENOCLU (TBMM
BaEkanvekili):
"...Vallahi, idare etmesem konugurdum, hig korkmayrn; ewel Allah !'.."

te biri fiilen bu igle u$ragmaktave ugte
ikisi de; yani yansmdan fazlag da, tu-

getirisiyle evine ekmek gotur-

mektedir. Yancr dedifimiz, bizim bol-

gede 'ceran' dedilimiz

insanlar,

fideden baglamak suretiYle, sabah

(Bitlis) -devamla"...Ziya Paga'ntn Eok gi.rzel bir bendi

YAHYA qEViK

namazlndan once baglaYP, gece Yatsllara kadar tam onbeg. ay gahgmak
suretiyle, evine bir asgari ucret gotur-

mektedir. Her evde 5-6 kigi bu igte
gahgmak suretiyle evinde bir Eorba
iEme imkdnrna sahip olmugtur.. . "

soyledi,

bizim Hatay unutuluyor; nasrl oluyor,
bilmiyorum yani! Oradaki tutunciiler
ne yapacak bilmiyorum.?!"
RIZAAKqALI (Manisa):
"... Hatay milletvekili onerge veriyor;
onergeyi Eekmesin, konugsun SaYrn

yiyecektir, haberiniz olsun!..."

tiintn

p0sh|li| $gara di!,e igiliyordu

dedil6e, Irusln sevmedilimizden

.

vardtr; diyorki: < Ummadrfrn kegfeder
esrart derunun / Sen, herkesi kor, alemi sersem mi santrstn. > Bir gun halk,
bunu, sizlere, huktimete diyecektir..'"

g

ninrH exsPeRuRi
oenxeGi
eUureNi
ANAP GRUBU ADINA MAHIVIUT

BOZKURT (AdrYaman):

u... Deferli arkadaglanm,

ben,

muhalefetteki partili arkadaglanmrn

da konugmalartntn

tamamtna

katrhyorum. Evet, her ne kadar, bura-

da iktidara mensuP bir milletvekili

isem de, tilkemizin gerqeklerini bura-

dan dile getirmek ve bunlara hal
gorevidir
Earesi de bulmak, bizlerin
diye dirg0nmekteYi m...

...Merak etmeyiniz. Merak etmeyiniz..'
Sanayi Komisyonunda da igim elver-

medifii iEin, aym gekilde, muhalefet
gerhini koydum, oYum da o Yondedir;

Eunkil, igim buna elvermiyor, bunu,
burada biittin samimiyetimle soylii-

yorum. Ben, bunun Politikasrm da
yapmlyorum, istismannt da YaPmtyorum, dolrularr soYliiYorum... "

MHP GRqBq ADINA IBRAHIM
HALiLORAL(Bitlis):
"...Buytik Onder Ataturk'tin Bitlis
ilinde sanayi sektorir olarak, Bitlis
ilinde bir teksanayi sektorti olan tiitun
fabrikastnm kapatrlmastntn, tutiin
fabrikalarrnda gahgan igEilerimizin
gelecelini, ttittln fabrikasrnda Eahqan
insantmztn ve dolaysryla, Bitlis'teki
tiitun tireticilerimizin gelece!ini'
mafduriyetini onleyebilecek yasayla
ilgili dtizenlemelerin siiratle yaprlacaltnt umuyorum.'."

FP GRqBq ADINA MUSA
UZUNKAYA(Samsun):

u... Delerli arkadaglar, bendeniz,
tiittin tarlalannda gocuklulumu gegirmig, vagonlarla, hevenkleriYle,
dizimiyle, tongalarrfa, ttitiin
aranlanyla, gocuklu$unu, olrenim
yllannt gegirmig bir arkadaqnzlm ve
elhamdtrlillah, bugiine kadar da, tek
bir dal sigara igen birisi delilim ve
higbir arkadaga da sigara tavsiYe

ttitiin

etmiyorum... T0rkiye'nin ve diinyanln

en kaliteli tiitiinti Canik yoresinde
yetigir... Samsun Canik ttitirn iireteni,
neyi yetigtirecek bunun yerinde?! Bu
tarlada, bundan bagka bir gey yetiEmlyor... fukadaglar, ttitun, hem yanan
hem de yakan bir maddedir. Qok siga-

ralardan orman Yangnlan olmugtur;
ama, bu yangln, hiiktimetinizi gotiirecek, sizi yakacak; bu milleti yakacak
defierli arkadaglar..."

MHP GRUBU ADINA ALi
SERDENGEQTi (Manisa)

"...Ben, yirmibeg yll tiitunctl{ik
yapmry bir ailenin mensubuYum ve
benim rahmetli dedem de, Balkanlar'da, Makedonya Bolgesi'ne tttun
getiren ilk insandlr.'."
HACI Filiz (Krnkkale):
"Allah, Allah!..'''

Ali

SERDENGEqTI (Manisa)

devamla"... Yani, tutiinle hem dem olmug bir

insantm ve tiitiin tarlastnda goziimii
aghm...

"...Ttlttrntin bugune geliqine bakttft-

mlz zaman, kota

uYgulamalannm

hangi gartlarda yaprldrlrm ve depolarda biriken tiitiinlerin hangi politikalar neticesinde bizlerin baqrna bela
oldu[unu hepimizve hepimizden gok
da tiittrn ureticileri daha iyi bilmektedirler.

fdcryr da tr.rrdan sonra birtikte yiir0tec€U re srddgl kadar da korku-

otnadgq t gerecekler..."
DYP GROBU ADII'I,A IIUSTAFA
KEMALAYK0RT(Denidi):
"... Delerli milletrrckilleri' ben, tulun
tarlastndan gelen milletnekillerinden
biriyim. Ttrtuniin nasrl ekildiiini, nasrl
dizildifini, nasrl sergilendifini, nasl

lacak

bto Eery

paketlendilini bilenlerden birisiyim

"'

Tirtun eken insantmz, oraYa keYfinden tiitun ekmiyor. Tarlada su yok,

gokte yalmur Yok, bagka ekecek

mahsul yok, imk6nr da Yok, mecburen o tarlasrnr delerlendirmek iEin
tiitun ekmek zorunda kahYor; keYfinden degil. $imdi, boyle bir durumda, bir iktidar sozcusir arkadagtmztn
<efendim, oraYa tut0n ekmeYin de
gigek ekin, gilek ekin> demesi ...."

RlryvlAZ{N GUL (lsparta):

"...Onlartn dunYadan haberi Yok

"...De!erli milletvekilleri, bu kanun,
hakikaten, tiitunculer aErslndan belki
de zamanstz bir geY gibi gelebilir;

MUSTAFA KEMAL AYKURT

ruzgarlar, devletin kiigtiltulme politikasrla iktidar olanlar ve Avrupa Birlili
sevdamz neticesinde, ters kaPtdan,

Ayptrrbu!...

ancak, bugune kadar estirilen

Gumruk Birlili kaprsrndan girenler,
bugun, iiretimde ktsttlamanrn kaptstm aralayanlardtr...."

RAMAZANG(IL(IsParta):

"'"
SERDENGEqTI (Manisa):-

"Magallah, maqallah!'. - Qok girzel!

ALi

devamla-

"...bazt arkadaglanmz, Yine, Bakanlmrza hitaben "bu kanunu kuca-

lrnda buldu" ya da daha bagka tiirlii
ifadelerle, hani, "ne yolurt yedik ne
a$nmrz bulagti' misali konugmalar
yapryorlar. Sayrn Bakantmz yaktnen
biliyor ki, ben, akltma yatmayan ttim
hususlarr kendilerine arz ettim ve kendileri de, bana bu maddeleri inanarak
savundular. Bundan dolayr da tuttinctiler igin yeni bir devrenin bagladr-

lrnm farlcndayz. Ancak, tfrttncii-

lerimiz hakh olarak bugtne kadar devlet deste$inde bir ttitiinciiltik yapmry-

lardr, oysa, bundan sonra, kendi
kaderlerini belirleyecek politikalann

iEerisinde kendilerinin de olaca$r yeni
bir diizen baElryor. '.
Ttittrnciilerimiz rahat olsunlar, bu po-

dtnyadan."

(Denizli): -devamla-

"... ttltun ureticisiyle alay etmektir'
dalga geEmektir; ayrptrr bu ayp!"'

... Degerli

arkadaglanm, nefsimde

ge}<tigim bir acry sizlerle paylagmak

istiyorum..."
M0STAFA YAMAN (Giresun)
"Sigara dumant gibi mi !..."

:

DYPGROBOADINAALiRIZA

GOxcirlRyarn;
"... gimdi, bu iilkenin dort bir kogesine

dafrlmrq 600.000 t0tiin iireticisi
acaba ne yaPacak? Yani, Hatay'tn'
Bingol'iin, Samsun'un, Tokat'tn'
Manisa'ntn, izmir'in, Denizli'nin,
Mufla'mn tiitiin iireticileri ne yapacak? Hele hele, benim qok iyi bildigim
Aydrn ilimin Karacasu ilgesinin Yaykm

bolgesinin insanlarl hemgehrilerim ne
yapacak?
Topraktan karntnt doyuran bu insan-

lar, ancak tiitiin ekmeYe mecbur
kalan bu insanlar, Eymir bolgesinin
insanlart, Aga!rYakacrk, Yukartyakactk, Sartcaova ve Musakolu
koylerinin insanlan acaba bunun
yerine ne ekecek?...

...De!erli tiyeler, bakrn, bizim yapamadtftmm, ortaYa koYamadrfrmzt

E

TOTON EKSPERLERi
DERNEGi

BSLTENi

klara konu olmug, o ortamda, galqtP

bu kararhhk ve iradeyi, ilk Meclisin' o

rahmetli... rahmete kavugmug mebuslan, bir nedenle ne gtrzel ortaya
koymuglar ve tepkilerini belirtmiglerdi. 79 yl ewel, Kurtulug Savagt ve-

rzktnt arayan insanlar, gimdi, ozelleg-

tirme bahanesiYle emekliYe
edilivor...

rilirken, top sesleri Ankara'da duyulurken, Franstz Reji idaresinin, mebuslar adma sigara paketi yapmasrna bile
tahammtl edememigler. Emperyaliz-

...Biiinci izmir iktisat Kongresife
baslahlan iktisadi istiklalin, adeta'

min, halkgrhk inanglartna, temsil

ettikleri halk iradesine bir saygrsrzhk
ve bir imtiyaz kabul ederek' bilyiik
tepki gostermigler..."
FP

GiUBU ADINA BdLENT ARINq

(Manisa)

"... Ttirkiye'de bu ziraatt

yapan

insanlarla birlikte olduk ve bir yl
boyrnca qocuiuYla, lsaia, anastYla'

babasrYla

tiitiin

tarlalartnda

sabahlayp eza ve cefa Eeken insanlarrn tiituniine bu 0lkenin ihtiyao wr
T[*i]'e yi
. . . yabancr sigara tekdlerine
Pazar olarak aEmarun ne \ratarseverlikle ne milliyetgililde ne gergelderl'e
ilgisiyoktur..."

zEKiERTUGAY(Erzurum)

"... Globallegme adtna, dunya ticaret
kurallan adma, geligmig ulkeler kendi
tilkelerindeki tartmlannt korumaya ve

kollamaya devam ederken;

sevk-

az

geligmig veya tarlml'korumastz olan
IU.ieraeLi pazan siiratli bir qekilde

ellerine geqirmeye gahgmaktadrrlar ve
bugin, ABD'd" sigaraya kargr yaprlan
kampanYalar sonucu ve en onemlisi
bilinglenme sonucu kendi igerisinde

kaybedilmig olan Pazar, caziP olan

ihanete ugramasryla karqr kargtyayz'
Atattirk'un sembollere indirerek, milli
egemenlik ve istikldl gibi en onemli
hedeflerini yok ettiniz. Ekonomik ka-

mik bagrmsrzhgrnt YitiriYor"'
... $eker gitti, bankalar gitti, bugdayct

mahkum edildi; frndtkgY'
yokluga
-trayvancrhgr,
hepsini, hepsini olilme
ettiniz.
$imdi, tuttrncunun
-ihkl.n
tutttnunu tuttiirtyorsunuz burada bu
vasa tasansrYla.'."

ciueu ADINA ALi
ffit
(E,gI{R}rAl((A!er)

'-.. 1994[ Ylilda Ptrfr ilctis;tt'

t*ze intenreiten FsFt tryneff
Dengir Frat'rn ifaaderin<te' Sryn

Ozafa iligkilerinden sonraki hiikiimet
iligkilerine delinen ve aynl zamanda'
Yedinci Beg Yrlhk Kalkrnma Plamnda

birtakrm konular Yer almastna

mlstahsili kardegimiz, vatandagtmz
35 derece stcafitn altrnda gtindtizleri
tutiin gapalamakla, pek gok yerde de
sabahlari gtneg dolmadan, gece iki
iig saat uykuyla tiittin tarlasrna gidip
ttitun krrmakla, ogle vaktinde'
istirahat etmeden, evinde tutun
yapraklannr bir bir tiittin ifnesine'
itii,r.t ipi.t" dizmekle meggul, akgaln'
vine hava serinleyince yine tarlada
iek tek, Yine YaPrak YaPrak ttitiin
toplamakla meggul...
...Tiitun fabrikalannda tiirktilere, gar-

isMfuLOzcdN Patrxesir)

"... $u ana kadar, kargrlaqtrfirm bir gok
milllwekiline sordum, hePsi Yanlq

oldugunu soyliiyor' $urada oiuralt

da
fefeef,n yorrenO|erirr sorsak ortar

sdy'eYeFnfS bir b FPddrg!rugortlyoruz

cdder'ft anra neyazkki,

ki, burada, yanhg bir ig yaprlmaya ve
buradan yanhg bir kanun Erkarrlmaya
Eahgrhyor...

iartn, segim yaprldrlrnda, IMF'den oy
istemeyeceksiniz; yine, gidip, bugttn

KAMERGENQ flirnceli) -

oyver> diYeceksiniz?!"'

dikkatlerine gekmek istiyorum"'"

i...iuy.,- gugkan, komisyonun

katrl-

masr, srrf beni konugturmamak igin"'
Bir milletvekilini konugturmamak igin

... Sayn

Bagkan, grhP vatandagtn

aldrlrm soYleYecektim

Peki, hangi ytizle gidip'
i"t"y"-"t
"iniz'
ttitun ureticisinin kargrsmda <bana

... Benim'Bahkesirdeki, Srndrrgr'daki'

(gegitli diYaloglarda)

kargtsna sizi perigan edecefim"'
... t<it ti.t Philip Morris'ten 200 milyar

Izmir'de,
gok
tiittin
pek
Ege'de, Gineydofu'da

konuguYorum'
Ben, o kadmlann oylanyla, t0tunculerin oylarryla buraya geldim ve bu yiice
kurslden Yemin ettim, ama, o kadrnlara, bir de qu sozii verdim; sizleri act
ttitiinden kurtaracafirz, sizleri daha
intensil daha fazla para kazanabilecediniz urirnlere gegirecegiz" .''

aEhfa ve sefillile mahkum etmeye
gihgtrgrnrz ttittin ureticisinden oy'

DEIVIiRCAN (Samsun)

"... $u anda Samsun'da,

mig kadrnlar adtna

rafimen, o giln iktidarda olduklan iqin
baigka konuqan arkadaqlartmztn da
htltrmet ettikleri zamanki iligkilerini

tuzaklar kuruYorsunuz"'

CfiUEU ADINA AHMET

kzlan ve kadtnlan gonderirler ve onlar
sabahlan tutun ktrarlar.
Ben o kadrnlar adrna konuquyorum'
Koku almay unutmug, ellerindeki zift
nedenife tat alma duygusunu yitir-

leler, bir bir diigtiriiliiyor; Yabancrlara
terk ediliyor. Adrm adrm, irlke, ekono-

Ttirkiye pazanla telafi edilecektir"'"

FP

lerini memnuniyetle ofrendik' O arkadaqlanmrz bir geyi belirtmeyi unuttular;iiitun tarlalartna, genelde kugiik

"'

...efrinP Morris size hzar konuqturmazsanE...

coNUL

SARAY ALPHAN (Amasva)

sanayi

iiriinti olup Gtimruk Birlifi

"...bizi actmaszca elegtiren muhalefefin deferli sozciileri, 1995'te, o donemin il*idarlarrnca imzalanan Gumrtik
Birlilinin bir gartrnt unutmug gorundulei. Bu garta gore, sigara ve ttitlin'
kapsamtndadtr...

Degerli milletvekilleri, burada

konuqma YaPan tum deferli milletvekillerinin tiitun tarlalanndan gelme-

Bigadig'teki, SavagtePe'deki'

Gonen'deki, Kepsut'daki tutiin irre'

<ben
ticisi ne yapacak? Soruyor bana
geEinecegim'
neYle
ne yaPacaftm,
bana alternatif olarak, hukiimet' bana

ne sunuyor' ben ne

YaPacaftm>-

.''
diyor. Gelin, soyleyin ne yapacafirm"

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi

GRE
D0nyd

rrffiJflnn M

sanqtfegneagC

arbEr re
isr re
lonnnda birgok

gclErne

safl$
sonrr&berderir&gffii' hr
tiii
sdrrtnn en ffirlen
sa{liltd(
tarrnda frclin il$ri
Eevre

amro1la eok eeqll ttqtmfann
Fygn l* $|fl& hlr*nas&. Bu

rygtlilrn rrnsd Yerirfliigi aftfflcrE gEt€k h.nadan sentetik kimyd fadann tanmsal firtrnlerde
nederr oldulu kahntrlaq gerekse
seruk mineral gfibrelerin yer altt
srdanna kangarak iEme sulannda
meJdana getirdili olumsuzluklar ile

ciddi

EKOLOJIK TARIM

do$ayla uyuqan telmiklerin uygulan-

masrnr giindeme getirdi. Zaten,
ekolojik tanmn tanrmr ve iglelgi de
bu mantrfr ozetliyor. Hatah uygulamalarla bozulan dolal dengeyi
korumaya yonelik, insana ve Eevreye

yararh sistemleri iEermek iizere,
kimyasal ilaE ve gi.ibrelerin kul-

tehditler

lanilmamas; onlarrn yerine organik
gubrelerin ve yegil girbrelemenin dev-

iiretiminde kullanrlan hormonlar,
iirtinlerde verim arttgtnln yanr stra
yofiun kimyasal gubreleme ve
kimyasal ilaElamalar sayesinde
lekesiz gtizel gorunugl0 iirunler

GUNCEL KONUSU

dedderimizin metoduna geri donrnd( oldu- Kimyasal ilag ve gubreler
yilrtd4 hormonlann da deweye
dr{iyte lssa suede dolal dengede
gq0len boairnalat, bu tip girdilerin
olurn$z e*ilerini azaltabilmek iEin,

olugturmaya baqlamrgtr.
Son yllarda ozellikle sebze ve meyve

insan saflrfrnda

sON YILI*qRIN

dizdtrnef alryhn insanofilunun, ig
i$ten geEmeden buldulu gare,

reye sokulmasr, miinavebe, toprak
muhafazasr ve yararh boceklerle
biyolojik mucadele tekniklerini kul-

lanarak, verimden Eok kaliteyi
arttrmaya Eahgan bir tiretim geklidir.
Yani, ne pahasrna olursa olsun, daima

meydana getirmektedir. Bu da insan
salhfirm tehdit eden Eok onemli bir
durumdur. En onemlisi kimse bu
durumun bilincinde degildir. Bu ttir
kimyasallann bagta kanser olmak
tizere bir Eok hastahla neden oldu$u
unutulmamaltdr.

en ytiksek verim seviyesine kilitlenen
hedefler, artrk dt-rguk verimli de olsa,

Geligmig Diinya tilkelerinin birEo-

mektedir.

konuEulan ve uygulama sahast bulan

Tanmsal Iretimde kullanrlan
kimyasallarrn (ilaE, gtibre gibi)

lunda olduiu gibi, son Yllarda
tiLlkemizde de giderek daha fazla
bir

kavram

ekokiik tanm.

kaliteli ve salhkh iirunlere dolru
rotay gevirmek zorunda kalmrgtrr.
Unutulmamahdrr ki, insan saflrfi goz
oniine ahndllrnda tek grkar yolun
"ekolojik tanm" oldulu gortilEKOLOJiKTARIM NEDiR?

Organik ya da biSflolk tarm adhryla

olurnsl-tz etkilerinin insan ve toplum

da

salDgl trzerindeh zararlan artarak
kendini hissettirmeye baglamrgtrr.
Sonylhda hlm bu olumsuz etkilerin

ardil bu Ff tarrn telatiiii,
ckrda bermedt tli gfry degil

Atdarnnan yEutnar Uoytt
gddfllded dogal
beffi bto

ffi

wgdry

taaly*iu

dLErre biHtgergetre:i

iEerisinde uygdil*nfldil ba$!a
bir Eey degFl Bt.rrn en bast Sd&in
Anadolu'mua.rr pd. gok trcm lroge
sinde hala uygt lilryor olnasr da
unutmamak gercfft. \ftrin dtf$rk de
olsa, meydana gdcn trrtrt daha

salhkhvedahaldtel&.
Son 50-60 ylda, tarnnsd tretirnde
kullamlan birgok girdfinin rrcLu yolala
ve suni olarak eldesi, zaman

ortadan kaldrnlmasma yonelik olarak

ldmfal

g{rbre ve tanmsal savag

iUdannm hiE ya da mtimktin oldulu

ledar az larllanilmasr, bunlarrn yerini
ayru g6revi yapan organik giibre ve
biplojik savag yontemlerinin almasr
temeline dayanan Ekolojik Tanm
uygulamalan geliEtirilmigtir. FAO ve
Avmpa Birlili tarafindan konvansiyonel tanma alternatif olarak da kabul

edilen bu tiretim gekli degigik

igerisinde Eoreryi tre sonugta insan

sa!h!rnr 6ylesine tehdit eder

iilkelerde farkh isimlerle amlmaktadr.
Almanca ve l(rzey Avmpa dillerinde
"Ekolojik Thnm", Franszca, Italyanca

boyutlara ulagh ki; 6rrce bozup, sonra

ve ispanyolca'da "Biyolojik

Thnm",

g

TOTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

ingilizce'de "Organik Tartm"

olsa Ttirk uzman yetigmig ve yabanct

firmalartn ulkemizdeki temsilcili$ini
yapmaya
-erctoiit baglamrglardrr.
bir

Tiiikiye'de ise "Ekolojik veya Organik
Tanm" eg anlamh olarak kullamlmak-

Tanm hareketini safihkh

tadr.

gekilde gergeklegtirmek amacryla

Ekolojik Tanm, ekolojik sistemde

1SSZ ytt.tau Ekolojik Tanm Organi-

hatah uygulamalar sonucu kaybolan
dogal dengeYi Yeniden kurmaYa
yonelik, insanave Eevreye dost uretim

zasyonu Dernefii (ETO) kurulmugtur'
Bu gekilde ekolojik tanm alanmda
ulkemizde yeni bir stireE baglamryilr'
Bagta izmir olmak tzere Ege, Qukur-

sistemlerini iEermekte oluP, esas
olarak sentetik kimyasal tanm ilaqlan,
hormonlar ve mineral giibrelerin kullantmmt yasaklamast yantnda,organik ve yeqil gtrbreleme, munavebe,
topralrn muhafazast, bitkinin direncini artrma, d€al dugmanlardan
faydalanmay tavsiye eden, bi'rtirn bu

ova ve Akdeniz bolgelerimizde son
yllarda Ekolojik tarrm uygulamalart
Lrtmrgtrr. Ekolojik Tanm faaliyetleriyle
ilgili oiganizasyon kuruluglan, kontrol
ve sertifikasyon firmalart gibi ekolojik

miktar arh$nn degil aYm ?ilrrafu
iirtin kalitesinin de ytrksehneii a
TdRKiYE DE EKOLO'iK TARIII

Diinya ticareti 1970'li Yrllarda
baglimrg olan ekolojik tanmdaki

Ancak, ciddi ve disiplinli gahgmalar
gerektiren bu sistemin, difier ulkeLrde oldufu gibi tilkemizde de, tartm
alanlannm tirmunu kapsayamayacalt

ts3Csd re hlaYvacal Tanm Urun-

tariaki uretim alanlannda da, safltgtmra tehdit eden Yuksek dodu girdi
hrlbrurnndan kagrulrnasl )'onunde

yururluie girmistir- Bu pnetrndikAB

ittt{,td""-

normlanna uygun olarak haarlanmrqtrr. Organik tirtinlerin dq sailmnt
dtiienlemek tizere gahgmalar da

geligmelere uygun olarak, Avrupa ori-

devam etmektedir.

.

. DdNYADAEKOLOJiKTARIM

yllarda Ttirkiye 'nin geleneksel ihrag
0rtinlerinden kuru incir ve kuru tiziim
ile Ege bolgesinde gergeklegtirilmigtir'

Dahi sonra bu iiriinlere kuru kayst'
frndrk gibi iirtinler de katrlarak farklt
bolgelerimize yayrlmrgtrr. Son zamanlarda bagta domates, hryar ve biber

olmak iizere hemen hemen btittin
tanmsal firtinlerde ekolojik tanm
iiriinleri tiretilmektedir. Hatta artrk
bazr btiyiik marketlerde ekolojik tanm
iiriinlerini satan reyonlar gorulmektedir. ilk yllarda Avrupa kokenli bazt
firmalar kendi ihtiyaElan olan tiriinleri
anlagmah Eiftgilerle yetigtirmek ve
elde editen ilriinleri Ttirk ihracatgrlart
vasttastyla kendi iilkelerine ithal
edebilmek igin Tiirkiye'de ekolojik
iletim projeleri tesis etmiglerdir' Ilk
yllardaki bu ekolojik iiretim faaliyetierinin danrgmanhk, teftig ve sertifikasyon gibi vazgeEilmez esaslan tamamryla yabanct kiqi ve kuruluqlarca

sine ulagrlabileceli yontindedir'

diigtiniildiigtinde, kalan b0yiik mik

Orcdlleriit EEIqF fffi
krnre
€fin sal$ndilrn ts wfinefft'
nein htrVagrry'
lft ugr€
K6yigleri Bakanllit tararydal T-ttttd ffirirzffi trl<e insanrun
oh{u rnnfmadzt'
18 Ardk 199a dirde Yq;rthtd(
yonelik ola-

Edd&'

firmalardan
linn nrmata, Tiirkiye'deki
ve
bulunmug
talebinde
ekolojik tiriin
tilkeyllannda
boylece 1984-1985
mizde ekolojik tanm baglamrqtrr' Bu

daha dtrguk oldufu igin ilk etaPta
ekolojik tanm iiriinleri pahah olsa da
tahminler oniimtizdeki 5-10 yrl iqerisinde ulkemizde de hahrt saYhr
oranlarda bir (ekolojik) iiretim seviye-

tanm sektortiniin hemen tiim kuru-

luglanmn merkez birrolan izmir'de yer
alnnktadr. ETO'nun da katlclanyla

olanaldann lopah bir slslernde oluy
turulmagru 6neren, uretimde sadec€

maElayan ahenndf bir ttr€lirn

uygulama sahast bulmaya baglamtgbr. Buyiik bir krsmr ihrag amacryta
iiretilmeye ahgllmrgsa da, son donemde ig piyasaya hitap eden irretim
miktarlannda da artrglar gortlmektedir. Birim alandaki ilretim hsmen

yerine getirilmigtir. 1990'h yllann
tagrnda bu konularda az saYda da

Bu konuyla ilgili belgeler, Avmpa'daki
ilk uyanrgrn 1910'lu yllarda bugl?gi
ancak asrl geligmenin 1'972

!rnt,

lttttau k'rrulan Uluslarara$ Organik

Thrrm Federasyonu' nun gahgmalany-

la

sallandrlrnr ortaya

koYuYor'

Bugtin, bagta AlmanYa olmak tzere,

birEok AwuPa ulkesi ve ABD'de,

tahillardan, meyve ve sebzeye, hatta
siit uriinlerine kadar Eegitli alanlarda
ekolojik tanm iirunleri tiretilmel<tedir'
Bu iilkelerde, ttiketici taleplerinin

onemli bir lcsmrm salhk nedenleri
olugturmakta ve ardmdan da gewe
koruma ve lezzet aray$ gelmeKedir'
Genetik olarak defigtirilmig Eegitlerin
pryasaya siirtilmesine duyulan tepki-

karylamaya

rak, daha fazla verim almak izere

kolay uygulanan tanmsal girdileri
kullinmaya ahgmrg fireticilerimizin
hig yoksi uygun dozda girdi kulb

n,rninu ozendirilmesi bile, Eevreyi ve
insan salhfimt korumaYa don0k ttilimsel duyarhhfia uygun diigecektir'
Bu nedenle, havadaki serbest azohr

toprafi a ballama ve kendisiyle birlil<te
tiriine de bolca azot lmllanrna

"onruki
yetenefiyle, ozellikle azotlu giibre

itit etiminae onemli diigt'rgler saflaolan baklagil bitkilerininyacak
"ornegin
gtiney sahil bolgelerimizde
ekim nobetinde daha fada
"oyuittt
yei
almasrmn sallanmast, bu olumlu
!tma".t ekonomimizin ve toPraklanmzn azami olgtide yararlanmasm
ve gewenin daha az kirlenmesiri
gtindeme getirecektir...
Karrnaklar:

1-6oc.Or.ibrahim Ortag,Ders Notlar

i"i a", Avmpa'da ekolojik iirtinlerin

(Basrlmamq)

olmugtur.

3-Prof.Dr.Zulkiif Kaya, Ders Notlat

tercih edilmesinde etkili bir faktor

soNUq
Ege ve Akdeniz bolgesinde Yolunlagan ekolojik iiretim modelleri, yakrn
dSnemde Qukurova bolgesinde de

..

2-Prof.Dr.H0seyin Ozbek,Ders Notlari(Basrlmamrg)

(EkolojikKimYa)
3-Aynca; Qiftginet, Cineilartm ve
Tanm Bakanhfr web portallanndan
faydalantlmrghr'

rUr0ru erspeRleRi
oenrueGi
eULreNi

bulunabiliriz. hangi yeniliklere neden
olabiliriz d0guncesi hakim olmahdrr.
Birbirlerinin yeteneklerine saygl
duyup. ortak amaElar uzerinde

EKIP RUHU
\YE LIDERLIK

mutabrk kalarak ekip bagansr iEin performans arbgrna sebep olmahdrrlar.
Etkin olan ekiplerde amaglar tanrmlanrmsbr. Formel bir iligki soz konusu
olrnaup genelde informel iligkiler soz

==:=#q?.I

Tiitiin lleknoloji Miihendisi

Konusudur. Qatrqma beraberinde
orijinal fikirleri getirece$inden ekip

Girnumuz ig dunyasrnda hzla geli5en
degiqim, beraberinde getirdigi sorun-

iqin gabgmaya ortam haarlanmahdr.

Ekip r.ryeleri arasrndaki

larla, bireylerin tek baslanna ba;
etmelerini zorlagtrrmaktadrr.

Globalleqme ile birlikte isletrneier
yogun rekabet gartlannda l'arhldan-ru
surdurebilmek, artan rnalivetleri
diigurmek, verimliligi arthrnnk iqin
mutlaka yeniliklere ve deg$ime aqrk

iletigim

gahgma sorumlulu!u hisseden.
duyumsayan uyelerden olugan, her
turlu sonuglara katlanrlan faaliyetler
biituntrdur.
Ekip Eahqmasryla iiyeler kabiliyetlerini
oz disiplin iEinde ekip amacrna uygun
olarak koyarlar. Ekipte "ben" yerine
"biz" anlaygt hakim olmah, ekip
uyelerinin amaca yonelik butun faaliyetlerine yaprcr tepkiler verilmelidir.
Ekip lideri oz disiplinle ekibini idare
etmeli, b0tun imkanlannt bagarr ve
taktik trzerine kullanmahdrr. Ekip
liderinin ekip riyelerini hedefe yonelt-

me noktasrnda baqanh olabilmesi
igin, uyelerini anlamh bir yanga sevk
ederek oz enerjilerinden azami derecede faydalanmasrnr bilmesi gerekir.

Ekip uyelerinin tabi tutulacaklan
performans de!erlendirmesinde
giidiileyici olarak orijinal uygulama-

lara gidilmelidir. Orne{in tiyelerin
srralama yada puanlama yontemiyle

performanslarrnrn de$erlendirilmesi

son derece yanhgtrr. Buttnsel bir
odullendirme sistemi uygulanmahdr.
Ekip 0yelerinde ekibe nasil bir katkrda

devamh degigim ve geligim iEinie
oldulundan ilyelerin en il olma
ozellilini korumalarr aldrklarr e{itime
ve deliqime uyumluklanna bafhdrr.

Degigim ve e$itim demek; oncelikle

sorun yaganmamahdrr. Qunkti ekipte

butunliigu bilgi aktarrmr sajlar,
0stlenilecek olan roller agrkga

oynar. Ekip lideri amaca yonelme

Ekip Ealrymasr; orgiitsel goret{eri
bagarmada alrtif olarak hep birtilCe

zorundadrrlar. Qtink{i ekipteki herkes
konulannda en iyisi olsalar bile dunya

mesleki yayrnlarr ve geligmeleri

iqletmelerde meydana gelen her t0rt0

dan biriside Talcm,, Ekip qalanrasrdr.

konugma ve kendilerini ifade etme
imkanr vermelidir. Ekip uyeleri
deligime degigimle cevap vermek

onerilerini birbirlerine aktarmada

olmakzorundadr.

yonetim gozilm bulmak zonrndadtr.
Bu Eozumlerin en grincel olanlann-

iistlenen lider; Ekip uyelerine

kanallan aktif olmah, bilgi, becerilerini

le

belirtilmelidir.
Ekip gahgmasrnrn bagarr ile sonuElanmasrnda anahtar rolirntr "ekip lideri"

trkanrkh!rn oniinir agmak igin

kurallanna gore oynandrfrnda da baolmaktadrr.
Ekibin bagansr iEin lokomotif gorevi

garr kaErnrlmaz

izlemek, mesleki derneklere iiye olmak, mesleki konferanslara ve toplantilara kahlmak demektir. Aynr meslekte olanlarla, aynr igi yapanlarla iletigim iEinde kahp fikir ahg verigi yapmak Eahganlarr mr.iessesenin en iyilerini ziyaret etmek bilmek demektir.

Ekip Eahgmasryla ilgili

noktasrnda gerekli alt yapry hazrlamanln yanrslra, bilgi, belge ve mali
gereksinimleri kargrlar. Ekip lideri

aldrfrm ilging anektodlar;

informel ilighlerin yagandrgr ekiplerde
ehbin bagansr igin srradrgr uygula-

Lafonten bakanhktan istifa nedenini
"Hukumetin ekip gahgmasrnt yeterli

malar iEine girebilir.

bulmamak" olarak aEtklamrghr.

ftldn liderler ehp

uyeleriyle iliqkilerirde ga,wet duy'gusunu ileten ve orguhn vi4lcn ruhunu laratan insandrr.

Lider. ortak gorutl-i raprlandrrma.

Eahgmahn goarmbrne re dinlemede
miikemmel hirndere sahip olmahdrr.
Ekip ruhunun c*umfu yonde tezahriru
iEin stattiko ile m0cadde eder- ftsk
alma ve degigim iEin u.velerini
destekler.

Ekip lideri baganh bir ekp slratqfi
igin;

Ekbe bilgi safilamal.rdrr,
Takrmrn amaElanru tarumabdr.
- Rolleri netlegtirmelidir,
-

-

-

Normlan olugturmalrdrr,

tasarlamahdrr.
- Soru sormay cesaretlendirmelidir.
- Bilgileri paylagmahdrr,
- Katilrmr saflamahdrr,
- Baganlan torenle kutlamahdr,
- Ekip etkinligini defierlendirmelidir.
Globalleqmenin sonucu; igletmeler
- Planlarr

-

basrndan

Almanya Maliye Bakanr Oskar

- Fatih TERIM " Galatasaray'da hakim
olan ortak defrer ekip ruhudur" diyerek bagarrsrnrn rotasrnt ekip gahgmasryla ifade etmigtir.

-

Deniz Kurmay Albay Atiila Ozdil

Deniz Kuvvetlerinde bir gemi
komutamnrn. 450 kigiden ve 850
milyon dolarhk bir gemiden sorumlu
oldugunu soyledi ve bu nedenle Deniz
Kulvetlerinde subaylara sadece

birkez gemi komutant olma ganst
verildigini soyleyerek, bu nedenle
yonetim anlayrglanntn takrm Eahgrrrrsrna dayandrEnr belirtti ve ekledi
"talsm gahgmasr bizim igin onemli
degil hayaildir."

Goruldtigu gibi grinumtiz

de

ig

dunyasr hzla gelen deligimlere kargr
faal olmak, daima geligebilmek igin,

kendi alanrnda tum geliqmeleri
izlemeli, igletmesine en uygun olan
yonetim anlaygrm orgiit kultiirunii de
dikkate alarak algrlamahdrr.

iEin buyuk onem arz eden post

MYI'{AKI-AR:

modern yonetim stratejilerinden birisi
olan ekip gahgmasr girnliik hayatta bir
gok alanda uygulanmaktrr. Oyun

olugturmak , Alfa yaynlan , $ubat
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Sozlegmesi" gorugmelerini izleyen
sMl toplum orgtitlerinin gazetesinde

Tiirkiye ile ilgili bir yazr yaymlandr'
Sue Lawrence imzah ve "Buyirk sigara
firmalan Tiirkiye'yi fethediyor" baghkh
yazrda ozetle goyle deniliyor. "Turkler,

-bir

zamanlann fatihleri, gimdi Philip

Morris korsanlan tarafrndan fethediliyor... Philip Morris, Turk Parlamen-

tosu'nda bir gok lobi faaliyeti yiiriiterek tiittin ile ilgili kanunlann yazlmastnda ve kabul edilmesinde etkin

Ameridrir edec€1|dert nrdama$ olmakslztn British
yani
gekilde,
istedigi
Ti*acco'nun
i"rfory.ttut lbrhdarnda hahbr' or
ya
ayrcahk
ve
JTI
Philsa
fir€ticiler
qohilLdu Fme fdrr lsntna FI
iarmrrrannsru istiyor. Bu istek yerli
davet eeni$er Ttrn lenft k
r.rraicilerde ciddi endige yarattr. Yerli
hr,rtqffiil lesri rcldrndm H
ffideq [retimyerine ithalatrn cazip
lar. l{e*rlde, ar i@den ddilr
yasafirr Piar gffir gp{ianed h* gelnednin Tlrkie'nin Yaranna
otn@usamntrYrorlarolacator
Der,l€r Balarr lGrnal DerviE'in yasada
arn
geg
offi
TUrtiF kF rt* gok
-Trliir tlorr*r Cergetrc SddeEnE- yer *nan k*edili en 6nemli madddexden t*bi de ttrhln rlretiminin
h"rlurtaaryYoc

vahn zamanda

BaS6

rol oynamrgtrr. Tekel, sigara fipttranru

199i yhna kadar kontrol edebiF
yordu. O yrl gtiElii lobi faaliyeti ib
Pfrilip Morris kendi fiyat bdirleme
yetki-sine ve dalrhm airn sahip oldu
ve boylece Tiirk Pazanrun kaPsrta
ayalrnr dayadr. AmaE TOrk -ttttttn

monopolii Tekel'i yok etmelcten bagka

bir gey delildi. PhiliP Morris'in

rekabetinin stcakltfmt hisseden Tekel,
ingiliz-Amerikan sigara firmasr BAT ile
Samsun ve Yeni Harman lisans sattgt
igin anlagmaya gahgtr. Tekel BAT ile
ortakhlrn Philip Morris ile yapacagt

flcler 4n geg ohnalPbiffir''

cuI*r(RIYmM.os.xnl

ylni kota uygulamast Dewig'in
istedili dofirultuda kaldrnldrfir taktirde stok sorunu ve ttrtun yakrlmast

masr,

IMF ve Dunya Bankast'nln Elkartrlmasrm istedifii 15 kanundan birisi
olan Ttittin Kanunu ile ilgili tartqmalar, pazarhklar gizliden gizliye

Ankara'da aylardan beri yaprhyordu '

Bu konudaki gizli Pazarltklart ve

tarttgmalan muhabir arka!39-t111
Sinan Dofan\n 26 Nisan'da DUNYA
mn mangetinde Yer alan "Sigara

omrunun uzun olmaYacafr aEtktr.
Bu yhn bagrnda, zorlanan Tiirk eko-

ilk kez ofrendi. Bir ttirlti Bakanlar
Kurulu'na gelmeyen Tiittin Kanunu

gokuluslu sigara firmalan

Tiiikiye'de kendi dalrtrm aglalry

kuracaklar ve Tekel de eski halinin bir
golgesi olarak kalacak. Sigara gelirleri
dahi fazla T0rkiYe'de kalmaYacak,

btiytik krsmr gokuluslu

firmalann

genel merkezlerine akacak. Daha
[ottisii, ttittin politikalan bundan
sonra Ttirkiye'de gok biiyiik olasrhkla

gokuluslu sigara firmalanntn bir
gekilde temsilci bulunduracag bir
tutun kurulu ile diizenlenecek.

Birkag yrl once sigara kargrtlarr

Tiirkiye'de onemli bir zafer kazandt ve

htiktimet her tiirlu
bir kanun Erkardr. Bu
bugtin de uYgulanmaktadr.
sigara reklamtnt

yasaklayan
-kanun

Ama daha ne kadar stire?

Sigara mticadelecileri yasamn gok

sa, isteYen istedigi kadar ttitiin
ekebilecek Tirtln Yasasr'mn en o-

nemli gerekgesi olan iiretim planla-

rekabet yanqrnda gtictinil arttlracafrnr dugundu. Oysa iki gokuluslu
siglra firmastnln varltfitnda Tekel'in

nomisi bir gecede ani bir dugtig
yaqadr. Qok krsa bir zamanda Turk
Lirasr delerini yuzde 30 kaybederek
D0nya Bankasr ve MF danqmanhlrna ihtiyag duydu... TOrk ekonomisinin talihsiz durumu ile htiktmet'
manevra olanalr kalmadtft igin
Diinya Bankast ve IMF 6nerisi 15
ytir0rltile koymaya bagladt."
yasayr
-Boylece,

serbest olnrasr. Dewi$'in istedili olur-

devleri rest Eekti" haberiyle kamuoyu

irzerinde golarluslu sigara girketleri
kryasrya Eatlgryorlardr. Tiirkiye'de

yeniden giindeme gelecek.
Toplam 3 katrilyon lira olarak tahmin
edilen Ttlrkiye sigara pazartndan pay
almak iEin mucadele eden gokuluslu

sigara devlerinin mucadelesinde
kimin kazanacalr ise Tutiln Yasast,
Meclis'te gori.igiiltip kabul edildikten
sonra anlagllacak. Dervig'in istekleri
kabul edilirse Kog-BAT ortakhfir,
Yalova'ntn istedigi kabul edilirse
Sabancr-Philip Morris ve JTI kazanEh

grkacak. Ureticiyi gu sralar dikkate
alankimseyok.
DUI'[YA,01.06.2001.

sigara tretimi yaPan (Philip Morris-

Sibu..t ortak Yaunmr) Philsa ile
Japon Tobacco Intemational sigara

ithalatrnda Tfrrkiye' deki tiretici
firrnalam kolaYtk sa$lanmas iEin
caba qaicterirken, l{oq Grubu ile
American
iut-t" trarbrnn Britsh
Tobacco ise ithahn tannrnen serbest ohnas idn gatgJ,ordu-

Avnr ddnernde Detl€t Bakant Yfiltsd

Son giinlerin srcak gtndem maddelerinden biri, 2 hafta iEinde Erkanlmast
gereken Tirtirn Yasast.Pazar giinii de

lazntSlrn. Devlet Bakaru Kemal Der-

viEe ba6h Hazine Mtistegarhfr, siSar3
ittlalatutn yerli iiretim koguluna ballt

Yiora. Amerilra \,a giderd( DunF
Bankasr TOr*iYe direktdr0 AiaY
Chrbber'a Tfrdn l{anrutrn d€ra1r

olmastna "Altrna imza athltmtz
uh$bmra$ anlagmalara ters duqer"
diye lerEr gkarak, bu maddenin

qore. Chibb€t'a Eufomr elorPmik
Snemi ve scYal boyrur anlmh'
Yalova, DiinYa Banlosmn gOm+:nU
de birinci aistzfun ahlCan sonra
Ttiti.in Kanunu tasansrn halayaratq
Devlet Bakaru Kernal DerviEe g0rF

lardan bahsediyorsunuz?" diye"'

lanm anlatt- lrblom'rrr agklarna$ta

derdi. Derviq de gdr0glerini 4 sa5daltk

bir

yazryla Yalova'ya'ivedi"olarak

bildirdi

Devlet Bakanl Kemal DeNE , dthlnve

tiittin mamulleri ithalabmn mildar st-

frltt

Utttt -tige serbest braktlmast"
ltiraz
Eeldinde deligtirilmesini istemig.
sesleri ytikselince de "Karan Bakanlar
ifumluna brrakaltm" onerisinde bulunmug.Derviq'e ve Hazine'ye sormak
lazm, "Hangi uluslararast anlagma-

Herhalde kastedilen, ABD ve AvmPa
Birlili'nin hazrrlayp kotardrlr uluslararasr anlagmalar! Ancak ttrmiiyle
serbest ticareti ongoren bu anlagma-

lara, o anlagmalan hazrrlayan ABDve
AB tilkelerinin kendilerinin ne kadar
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ulke yoneticilerine neyi nasll
tarif ederek iglerini

yapacaklarrnl

hallediyorlar. Bu arada Eiftgimiz, me-

murumuz, igEimiz, emeklimiz Perign
olmug IMF' cilerin umurunda defil.
Insanlar artrk btyuk gehirlerde yagayamaz olmug,imkan bulursa koylerine donuyorlarmtg olsun varsln. Kaldt
ki, gehirlerden koylerine geri donenlerin oralarda hayatlannt nasrl sirrdilrebilecekleri de belli degil. Belki, uE-

beg kurugluk emeklilik ayhklan ile
geginmeye gahgacaklar. Ktsacast ,
ulke koyti ile gehiri ile yaganmasr gok

zor bir alan haline geliyor belki de
geldi. Bu srktntilar birkag ay daha
devem ederse, hakikaten bir avuE
insanrn dqrnda kitleler yagamakta
zorlanacaklar. Turkiye, Duyun-t

Umumiye ile surekli savaglann

ardndan tanrymlgtr gimdi IMF savaqsrz

bir ortamda htrlanunu stirduriiyor.

MiLLi GAZETE. 06. 06. 2 oo
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Tutun Yasasr da daha onceki acil yasalar gibi "Efendim IMF boyle istedi"
zorlamasr ile gekilleniyor. Acaba IMF
veya Dtinya Bankast bir yasay kelime
kelime dayatrr mr?
Uzun yllar devlet hizmetinde bulun-

mugdostumuz;

-lMF ttittin agrfrntn biitgeden
finanse edilmesiyle ilgilenir, diyor,
siz bir bigimde bunu gciziimlerseniz
gerisine llvlF kanEmaz...
Genelkanrise:
-Tutun tasamsr "lMF biiyle istiyor" adl
altrnda Philip Morris, JTI, BAT gibi yabancr tekellerin istekleri dolrultusunda gekilleniyot ..
Bizim 600 bin ttittin tireticisi veya 38
bin Tekel igEisi tartrymanrn drgrnda.
Ttitun Eksperleri Derneli dtin yapillt
agrklamada diyor ki:

r'

...Ozellegtirmeden yana ya da
kargslnda olmak baqka, borg almak
igin ttitiin kanunu gkartmakbagka bir
geydir. Thrtrgmalar halen Tiirkiye'de
tiretim yaprp satan Philsa ve JTI gibi
yabancr sigara ureticileri ile pazara
yeni girmeyi hedefleyen BAT gibi difer yabancl sigara tireticilerinin glkar
Eatrgmalart trzerinde yofunlagmrg bu-

lunmaktadrr..."Bizim Bakanlanmz da
Ttirk tiitun iireticisi ve iggisinden ziyade... 3 milyar dolarhk tuttn pazan-

run nasrl pay edilecegiyle meggul
gibiler...
Son gelinen nokta.

'Yafima Hasan'ln biiregi... Ye Coni
ye..."
BOGAZ'DADAVET
Devlet Bakanr Kemal DerviE ile egi
Catherine Ankara'dan ugakla lstanbul'a gelmig ve dolruca "Qevket
PaEa" yahstntn yolunu tutmuglar. Ancak ara ara Qevket Paga yahsr yok. O
ytrzden Bo}az'da trafik felg olmug.
Neden sonra eskortlara yanhg adres

verildifi gidilecek yerin

Qevket

Sabancl'nrn yahsr oldulu anlagrlmrg.
Menzileulagilmq.
$evket Bey'in Dervig' e verdiii davette Sahp Bey ile Giiler Sabanq da
bulunmug. Davette neler konuguldu?
Sabancl ailesi "Philip Morris-Sabancl
" orta$lnrn yeni Tuttn Yasasl'yla ilgili

kaygrlannr (isteklerini) Dervig'e
bildirme imkanr buldu mu? Yoksa
Dervig bunlan zaten biliYordu da
gece bagka konular uzerinde mi
duruldu? Bilemiyoruz...
Ancak gunu biliyor... Ttrtiin Yasasf nda
DerviE'le tartrgarak istifa eden $ada
yabancr girketlerin zorlamasryla istifa
ettirilen) Bakan Yiiksel Yalova da bir
hafta once Mustafa Kog'un davetlisi
olarak KoElarln yahsrnda airrlanrruEtrr. Bu daveti de orada haan bulunan

Ertufirul Ozkrik Hiiniyet'teki siitununda bizlere duyurmugtur.

Kog Holding, BAT'rn TtrkiYe'deki
orta$rdr... Tirrk tutiin pazarrnda BAT
ile Philip Morris arasndaki kavga, Kog
-Sabancl Eekigmesi olarak da kendini
gostermektedir.
igadamlarr igleriyle ilgili olarak Bakanlarla gortrgebilirler. Ancak bu gortigmeler igadamlanntn defiil, bakanlann
makamrndayaprlrr...
Yukanda sozti geEen iki davet, ig ve

siyaset drgrnda sadece nezaket ve
sohbet amaEh olabilir. Ancak boyle
kitik bir donemde bu ttir davetlerin ig
amaEh olmadrlrm kamuoyuna anlatmakzordur.
MiLLiYET
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TanmReformu kapsamrnda Diinya
Bankasl yla (DB) mn'akere edilen
Alternatif Urun Projesinin ( AUP)
kapsamr daraltrldr... Thnm Bakanhg'
nca hazrrlanan AUP kapsamlnda
geker pancan, Eay, frndlk ve tutun
ekim alanlanrun daralttlmasr ongoru-

lurken, DB ile yurttulen mtizakerelerde sadece t0tun ve frndrfrn AUP
kapsamrna altnmasl kararlagtrrrldr. Bu

Eergevede, DB' nin Ekonomik
Reform Kredisi (ERL) kapsamrnda

tanm reformu iEin verecefii

600

milyon dolarhk kredinin 180 milyon
74Obin dolarhk bolumunun AUP

ig,in

kullamlmasr gtndeme geldi.

Taraflarrn uzerinde mutabakata
vardrfr proje, 28 Haziran tarihinde DB

yonetiminin 600 milyon dolarltk
krediyi onaylamasr durumunda bu
yhn A(ustos veya Eylul aylarrnda
baglayabileceli ifade edildi. FF''in
edindigi bilgiye gore, Tartm ve KoY
Igleri Bakanh$ DB'ye; stofla tjretim
yaprlan geker pancart, tutun, frndrk ve
gaya ekim alanlanntn daralttlmasr.ve
yerine alternatif trrtnlerin dikilmesinin

tegvik edilmesi iEin toplam 474
milyon dolarhk bir proje sundu.
Ancak DB ile yaprlan muzakerelende

once qayrn daha sonra da geker
pancannrn proje kapsamtndan
Elkanlmasr giindeme geldi. Revize

edilen proje kapsamrnda frndrk ve
ttitirn iEin 185 milyon 890 Bin dolar
kaynak sallanmasr kararlagtrrrldr. :Bu
kaynafrrn 180 milyon 740 bin dolarhk

bolumii DB' den 5 milyon 150 bin
dolarhk bol0mti Turk Huktirneti
tarafindan kargllanacak.

Projede

2 iirun igin daralttlmasr

planlanan ekim alant miktarrnda da
revizyona gidildi. Buna gore Tarlm
Bakanhlr'nn projesinde tttun ekimi
yaprlan 16 ilde 72 bin 828 hektar
alanrn daraltdmasl ve DB tarafindan
74.5 milyon dolarhk kredi sallanmast
ongortilurken, miizakereler sonucu
11 il' de 36 bin hektar ttittin alam daralblmasr ve DB'nin 15 milyon dolarhk finansman sallamastna karar

verildi. Bakanhk projeyle, frndlk
iiretim izni verilen 13 kentJe 100 bin
hektar frndrlrn soktilmesi iEin DB'den
268 milyon dolarhk kreditalep etme-
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fazla miktarda tutun ekilmeyecek"

devletin yonetiminde olmak....

1970'lerde filtreli sigara pazanndah
degigime uyum igin bizim tirtiin ve
sigara sektoriinun yenilenme yatrrrmlarrnrn baglahlmasrna omuz vermig, dikkat Eekmig, strateji geligtirmig
eski Tekel Genel Miidiiru Alev
Damah'dan rica ettim.

Ve

Sektorun tarihi kucaklayan....
Bu guniine rgrktutan....
Altrn deferinde bilgiler yolladr...
Anlayana ozetliyorum...
Tutun ekimi Anadolu'da Osmanlr
doneminde baqladr. Osmanh sigara
iiretimini yabancrlara verdi. Yabancrlar monopol kurdular. Tiitunii vergi

devlet tekeli yonetiminde de olsa, fab-

miktar gerileme

rikalarrnr, ureticilerini geligtirdiler.

dile getirdi.

Turk Tekel'i de 197O'lerde 'T0rk sigara
sanayiini modernlegtirme' atrhmlartnt
baglattr. Once filtresiz sigara ureten
mevcut. fabrikalar (lstanbul Maltepe,

Yonetmelik istefii Sozleqmeli iiretime
geEmek iEin Yasa'ya iligkin yonet-

memuru olarak kullanrp Osmanh'nrn borglarrnr tahsil ettiler. Cumhuriyet ilan edilince tutun ve sigara
uretimi 'Tekel' igine ahndr. Zaten
tiitun ve sigara sektor0 yaprhgr gereQi
"Tekel" niteligindedir.

Tohumekimi....
Fideuretimi...
Fide dikimi....

Si

gara sektortnu oldurmuyor....
Yabancrlaghrmryor. ..

dedi.

Yerli ve ulusal tekelden ahp yabanct

milyon kilogram tutunirn

Ege Bolgesi'nde uretilen

monopollerin eline "Biz beceremedik... Buyurun pazan siz yryrn... "
deme noktasrna getirmiyor. Onlar,

kotalarrnr dagrttr. 2002 yrhnda sozlegmeli uretime gegilmesi gerekiyor.

Diyarbakrr

ve

Erzurum'da modern

fabrikalar kuruldu. Tekel, dunya
devleri iqinde yarrgmak lzere yeniden yaprlandr.
Fakat 1980' de oniinu kestiler.
Yatrnmlar aksadr.
Pazar yabancr sigaraya aqrldr.
Tutunde oy avlama fiyatr...

diye konugtu.

Ozgener, Turkiye'de uretim yapan
sigara firmalannrn ithal ettikleri
t0tunun iki katr Turk tutunu aldrklarrnr, bu nedenle sigara firmalartntn
ithal ettili tutun kadar Turk tiitunu

tutun uretimi...

Balyaagma...

Fabrikalara partili adam doldurma. ..
Ve bu tabloyu gerekge gosterip,
"Bakrn, biz Tiirkler beceremiyoruz..."
diyerek yabancr sigara tekellerine

Dolal fermantasyonlama...
Tutun igleme...
Sigara lretme...

Sigaray depolama....
Dafrrtrm, satrg...

Butun bu uretim sureci toplumun

Ve fazla

tutunu yakma...

pazarr agtrlar. ..
Yeni Tutun Yasasr.. .
Tekel'i yoketmenin son halkasr....
Yarrn bu konuya devam edecelim

CUIVIHURIYET-

1

saghgr, t0ttrn uretim ve tuketiminin

ir*ecnrgu-en rtirtix

kontrolu, kalitesi, kamu gelirini

O|JUltlLq BSLDU

4. 06.

sigara ureten bir fabrikanrn kazangh,

verimli, ekonomik maliyetlerle
gahqabilmesi igin yrlda en az 10 milyar
adet sigara uretecek kapasitede kurulmasr gerekmektedir.
Sigara ile Gkelyaprgrk kardeqtir.

almalarr qartlnrn kaldrrrlmasrnr olumlu
bulduklarrnr ifade etti. Ozgener, bu

gartrn kaldrnlmasr

ile

ihracatqrlann

sigara firmalanndan sa!ladrklarr
finans imkanlarrnrn devam edeceiini
sovledi.

DUNYA- 23.06.2001,
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YASASINI

artilrmak igin vergi toplama niteligiyle

Gkel olmak durumundadrr. Ayrrca

Bunun igin ilgili yonetmeliklerin en
geE fuahk ayna kadar Ekartlmasr
gart. Yonetmelikte gecikmeyle
karqrlagrlmasr hem ihracatqr hem de
uretici agrsrndan buyuk bir risk getirir"

Devlete binen o buyukyuk.

lama...

yaganrlabilecegini

Cibali, lzmir, Samsun, Adana) filtre

Balyalama...
.

terketmesiyle bolgedek uretimde bir

unitelerile takviye edildi. Sonra da
Tokat'ta, Akhisar'da. Bafra'da,

Agrrr

Balya temizleme..

oldugunu kaydeden Ozgener.
TEKEL'in tutun alrmr gorevini

meliklerin bir an once .qrkmast
gerekti[ine dikkat Eeken Ozgener,
"Devlet 2001 yrh mahsultrnun

Yaprak toplamasl.. .
Yaprak kurutmasr. ..

Tuttn tasnifleme... Yeniden balva-

110
imkant

i 00-

sa.bq

Ege Tutun lhracatgtlan Birligi Yonetim Kurulu Bagkanr Mahmut Ozgener,

devletin destekleme gorevinden

Cumhurbagkanr Sezer'in, Tutirn
Yasasr'nr vetosuna hem destek hem
de elegtiri var.
YASA, tiitun ureticilerini zor durumda
brrahyordu. Iade edilmesi ile Meclis'te
yanhglann duzeltilmesi imkanr dogdu.

YAPISAL reformlar igin onemli bir
yasaydr. Veto edilmesi, reformlara
sekte vurdu. Karar goztimsuzlule

Bu yaprdan oturil dunya sigara

Eekilmesi ile tutundeki fazla uretim ve
stok probleminin ortadan kalkacalrnr
soyledi.
TBlvlM'de kabul edilen Tttun Yasast'nt
de!erlendiren Ozgener, sozlegmeli

uretiminin yuzde 60'r Philip Morris ve

iiretimin hayata geEirilmesi

ile

British American Tobacco adh iki
girketin kontrolu albndadrr. Sadece
Turkiye'de degil . Fransa, Japonya,

Turkiye'de ihtiyaE oldulu kadar tirttin

Sezer'in 4685 Sayrh 'Tutun Yasasfnt
bir kez daha gorugulmek uzere

Italya, Avusturya, lskandinav ulkeleri,
Rusya, Qin ve Hindistan'da da tuttrn
ve sigara sektorti devlet tekelindedir.
Dunya prati$i ortada...

Tekelolmak....

Lretilecefini ve kaliteli tutiin iireten
giftEinin daha gok kazanacaltnt ifade
etti. Kota ve destekleme altmlartntn
kalkmasrnrn sonucu olarak fiyatlarrn
ihracatqllar ile ureticiler arastnda

belirlenecegini kaydeden Ozgener,
"Sozlegmeli uretim drqrnda ekilen
tutunlerin ahcrsr Ekmayacalr igin

goturur.

Cumhurbagkanr Ahmet Necdet

TBMM'ye iade etmesine farkh
kesimlerden olumlu ve olumsuz
tepkiler geldi. 20 Haziran'da Meclis
Genel Kurulu'nda kabul edilen ve
grkarilmasr srrasrnda donemin Devlet
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devlet tekelinin kaldtrtlmaslnn dovZ,
drgsatrm, istihdam ve tartm agtstndan
"salcncah" oldulunu savunmuqtu.

Yeniden Mudafaa-i Hukuk dergisi'
ECEViT'in, tutun sektoru konusunda
daha onceki dtqtnceleriyle tamamen

geligtigini ortaya koYdu. Dergi
yazarlanndan Qetin YETKIN, 1986
yhnda OZAL'rn farkh biryasamn iqine
ekleterek tutun tekelinin kaldrnlmast
uzerine ECEVIT ile YaPtrg soykx$i
yayrmladt.

Tutun piyasastntn Yabanct s$ara
tekellerine agrlmastnt, tutiln ureticilerinin igsizlifini ve Tekel'in ozdh$irilerek iglevsizlegtirilmesini gundeme
getiren yasa tasanslrun lMFle verilen

vaatler kapsamrnda Etkmastnt
saglayan ECEVIT'in bugirnkii
uygulamalanna 1986 yhnda qiddetle
kargr Erktrir belirlendi-

ECEV|I Tekel'in yerini

yabancr

sermaye tekelinin veya trostiinitn
alacafrna dikkat Eekigi demecinde,
bugiin geligkiye dtigtirgu ve uygulamak istedili bu politikamn salancalarrm goyle dile getiriyor:

"Turkiye'de onemli bir yatlnm konusu
olan sigara fabrikalarr ya atrl duruma
dtgecektir yada dugtik kapasitede
gahgrr duruma gelecektir, igsizlik

sorununu yaratacaktr. Bir ulkeYe
Virginia ttittinu ahgkanhlr girdigi
vakit, o Dolu tutiinti ahgkanhlrnt ve
zevkini hsa silrede eritir veya alt eder.
Boylece sigara Piyasasr Yabanct
sermayenin eline geEmig olacakttr.
Bu, Tiirkiye iEin gereksiz doviz

kaybrna neden olacakttr. Daha
onemlisi, ttititnctiliigumiiztin ytyece!i darbedir. Ttirk tutunii genellikle
krrag topraklarda yetigir. Bu arazi
bagka tirtinlerin yetigmesine elverigli
degildir. Tanmsal uretim agtsndan da
Turkiye bir.israfla karqr kargrya kalmrq
olacaldr. Ote yandan tanm alanlnda
igsizli!e de yol agacakttr."
CUMHURTYET, O8.O7.2OO 1

prgmr5 aga sr.t kabyo/' diye Sezer'e
yuldenmerine; Sezer attr$r her imzadan 6nce loh hrk Yanyor ve ulkenin

geqtili dnrtr$pzAa ekonomi
sosFl bc,truhr

&

kadar

goz oniinde bulun-

durarak kararveriyor.
Qankayra'mn hassas terazisinde salt
huhk de!il, kamu vicdant ve adalet
dr4€usrr da afrr basrYor, Yasalar
l'ledb'te g6riig0liirken siyasi iktidara

sesini duyurmakta guEluk Eeken
toplum kesimlerine Sezer kulak

veriyor. 1980 oncesinde "gift Meclis"
d6neminde Senato vardl. Meclis'ten
gegen yasalar Senato'da da goruquIurdu. Ancak Ingiltere ornefiindeki
gibi Meclis "avam"l halkr temsil eder,
Senato "akil adamlar"dan olugurdu.
Srnrfsal olarak halkrn gtkarlannl
gozetmek Meclis'e dugerdi gunku

riyeti" gibi gormek isteyenlerin 'Tam
da IMF yardrmt yoluna girerken

kaygrsrdrr.

Nitekim, bugday destekleme fiYatlarrnrn tartrqrldrgt mayts sonunda bu

sutunda goriiglerini aktardr!tmtz
Ziraatgrlar Derneli Bagkam lbrahirn
Yetkin, Turkiye'f tanmdan caydrrmak

igin kurulan tezgaht,

oynanan

oyunlan dile getirmigti. Yetkin, "Tekel

1.5 milyar dolar kar etmig, onu da
yabanct trostler yaranna elden glkanyoruz" gorugunii savun uYordu.

Sezer'in karartna ozde degil

zamanlamada kargr grkanlar ise
IMF'ye yasalar hentiz grkmadan
"yirurliik sozii" verilmesini yadrrglyor.
Oldu olacak yurttmenin de IMFIYe
brahlmast tartrgrhyor.
Qankaya noter defil.
Turkiye "muz cumhuriyeti" hig degil!

MILLTYET,IO.O7.2OAI

"segmen" oradaydr.

IMF'ye verilen sozler nedeniYle
parlamento bu ozellilini kaybetmig
gibi... Tuttin Yasast da 600 bin i.iretici
aile aEsndan boYle bir mazlumiYet

dolurdu.
Sezer yeniden gortiqtlmek uzere
yasayr Meclis'e geri gondermekle
hem Anayasa'daki sosYal devlet
ilkesini gozetmig oldu, hem de IMFIe
verilen sozlerin gereli yaprlrrken tanm
sektoriinde do!abilecek stktntllara

dikkat Eekmig oldu. Orne!in

2002'den itibaren t0tiinde destekleme ahmlarr kaldrrrhyor. Ancak bu
yaprhrken tutun ilreticisinin gelecekte

hangi urune yonlendirileceli konusunda yasada eksiklik var'

Cumhurbagkant Sezel bu boglula
teknik anlamda dikkat Eekrnekle kalmryot veto gerekgesinde Ttirkiye'nin
yaEadrg kizle h0kirmeti daha bi$ik

soqpl huzursuzluklara yol aEmamak
konusundat4anYor.

Ttitunde acl olan, bir zamanlar
haghag ekimini YasakhYor diYe

ABD'ye lrafa tutan Ecevit'in 1960 -

7O'li yllarda ulusal ba[rmsrzhfirn

sembol iirtinlerinden biri olan yerli
sigara kargrsrnda (kendisi de Bitlis
iEerdi) yabanct tekellerden yana tavlr

Cumhurbagkanr Ahmet Necdet
Sezer'in Tiitiin Yasasr'm veto etmesi
Egeli ureticinin ytiziinii giildiirdii.
Bakmayn Turkiye'yi "muz cumhu-

temsilcilerinin ortak

ahp, Sezer'i siYasi davranmakla
suElamastdrr. Ege'deki tiittin
mitingleri unutuldu mu?

Oysa Cumhurbagkant'ntn Tutiin
Yasasr'nm Meclis'ten gegen halile
sigarada ig Pazarln tumtiYle
yabancilara aErlacafir goriigti kigisel
bir yargr olmantn otesinde tiretici

Cumhurbagkanr Ahmet Necdet

SEZER tarafindan veto edilen Ttitun

Yasasr

ile ilgili

tartrgmalar yeni

tartrgmalarm sinyalini veriyor. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanr Kemal

DERViS'in agtklamalanntn aksine
IMF'nin ttitiin ve sigara sektorunde
serbest piyasa kurallannl hakim krlan
ve destekleme allmlanntn devlete getirdigi ytiku kaldrran Tuttrn Yasaslnrn
bir an once gtkmastnda tsrar edecefii
belirtiliyor.
Tuttin Yasasr'ndaki vetonun devletin

bir anlagmazhk
yaratacafrndan endige eden TOBB
zirvesinde yeni

Yonetim l{urulu, onceki gtrn "Kriz
iEindeki Ttrrk ekonomisi, zamanlnda
yapilmayan dtizenlemeler Ekanlama-

yan yasalar ve haYati konulardaki
kararlar tizerindeki spekiilasyonlar
nedeniyle her gun hatta her saat yeni
bir krizin egifiine geliyor. Tiirk ve

uluslararast kamuoYunu devletin
zirvesinde anlagamamazhk diigtincelerine sevk etmeye kimsenin hakkr
yoktur" agtklamasnt yaPh.

GOKALP'inistedi

Tarlm Bakanr Hiisnti Yusuf
GOKALP'in Tiitun Yasast'nln Tarrmda
Yeniden Yaprlandrrma ve Destekleme
l(rrulu'nda ele altnmastnr istemesi de

yasa uzerinde yeni tartrymalara yol
aqabilecek. Mevcut yasanln sosyal

g

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

bovutunun olmadr!tnt savunan
GdKALE bakanhk olarak Yasa hazr-

hklanmn yeteri kadar igerisinde olmadrklanm iiade ederek, "Bir tirtiin kanunu haztrlanmaslna ve bu igin Planlanmasrna talibiz. Bu igi de tireticiyi'
sanayiciyi memnun edecek ve di'tnyava acrlaiak qekilde, hem de Hazine'ye
Wt otmaaan yapabilecefiiz" dedi'
itit,-,n Eksperleri Derneli Baqkant

milvon dolardr- Bu parayla altnan
iui,interin bir hsmr TEKEL'in 7, 6zgl
sektortin 2 fabrikasrn4a sigara
iir"i.iili.a" kilantlD'or' onernli bir
Lsmr itrraE edililor Etir losfin da
rllt*utyot" Stoldanan tunrnler daha

huvor. Ancak 1997 Yhnda donemin
'Xti-"ti tiotuy kaldrnnca uretim buytik
artri gosterdi... Kota uygulandrfrnda

"t"*
vrhndan beri Trlrkiye tnnn yalcryor'

YI\I.AN: Tiitirn fiyatr her yrl beklenenden fazla arhnldr$ igin iiretici tiitun-

if,a" ile sauga gl6nhpr'

Yat-an, Devlet hlt0n

sonbahara kalmastnt istediklerini
belirterek, "Ancak Bagbakan ECEViT'in acrklamalarrndan ayrnt metnin
bir an once TBMM'den Erkacait
anlagrhyor. ECEViT'in Cumhurbag-

GERCF-K:

dretici tiriinunu

satrP

alryor. Trplc sanayi mamulu
hizrnet
t""i""",-U"a"n iireten sektorler gibi'
ile yaprlan destekleme
tttti.t

l-tEttit-

kamhrn veto gerekEesini siyasi olarak
nitelemesi dJtartrgma yaratabilecek'
Ancak Tiirk Telekom'un Yonetim

vaptstndaki anlaqmazltktan dolayt
tutun Yasast iizerindeki tartlgmalar
one grkmrYor" dedi.

CumhurbaEkanr'nrn kaygrlarr hakh
Cumhurbagkant'nn yasay veto etmesindeki gerekgeleri de memnuniyetle
r.uriJuait runni kaydeden GdLPINAR'
fgt<gL'in fabrikalanntn ve igletme-

lerinin delerinin altrnda satrlacalt
kavqtstntn hakh oldulunu soyledi'
cti[prnnn, TEKEL'e ait 7 sigara fabrikastndan ancak 3 tanesi satrlabilin

Difier 4 sigara fabrikasr ile 107 yaprSk

kapatrlacak'

Ozellegtiimede herhangi bir stntrlama
olmadilr ve yerli markalan koruyacak
hilkiimt-er yer almadrlr igin TEKEL'in
markalan uluslar arast tekellere satilarak yok edilecek geklinde konugtu'

-

Oretigisine

trilvonlarca lira desek veriyor' tJJetigi
ttiri:" Ot"t ttoin bu para direlrt olarak
ireticinin cebine konulsun'

Faruk GdLPINAR ise Tiitun Yasasr'nm

tuitin igleme tesisi

1995

sorun yoX. Uretim Planlamasnm
ba$add 1994 Yhndan sonra (kotann
wi.rru#"ua gli tssl istisnasr hariq)
ni6it yf u"tim 250 Uin ton olmadt'

Dttnvn,to.oz.zoot
VE

oranml bir birinden ayrdtlnzda tanmt
ve ttittinti en az destekleyen iilkelerden
biri Ttlrkive. Bizim gibi gark tipi tutun
tir"t"n Yunanistan'daki uretici kiloda
j.iO e"to (yaklaqrk 3'5 milyon lira)
destek ahyorlTtirkureticisi en iyi kalite
itittinunu'2 milyon 200 bin liradan
sattl.

YALAN: Devlet stoltuki ttitiine 1'4
milvar dotar odedi. Turkiye'nin tirettili

tiittntrn drg altcrst Yok'
GERCEK: Sadece TEKEL 5 Ylda
ngg4-99 doneminde) 481 bin ton
ititt n ifttug ederek 1 milyar l4Omilyon

Johr doviz gudisi safilad'

YaPilan

ihracahn 255 bu:tonu iglenmig tiltirn'
226 bn tonu ise iElenmemiE ilttun-

Gia"n oluguyor. Aym donemde Philip
Monis'in ftiiXiyeae.t ahp ihrag ettili
tuttrn miktan thilyar dolar deferinde'

iiirtive son 10 yldrr ortalama 120 bin
ton tr'ittln ihrag ediyor. Yrlhk ortalama
Jouit gitaiti S00-550 milyon dolardr'

YAIAN: Tiitiin iiretimi 250-300 bin

ton civannda, bizim ihtiyacrmrz 150 bin
ton. Uretici istedigi kadar tutun ekiyor
nastl olsa devletin bu ttitunleri alma
garantisivar.

Cumhurbagkanr Ahmet Necdet

Sezer'in Tutiin Kanunu'nu veto etme-

siyle: birlikte

ttitun konusu yeniden

gundemegeldi.

Lnmla ilgiii birgok konuda oldugu gibi

tirttln kolnusunda da medYada

ve

toplumda y0zeysel tartrgmalar yaganrvor. Geneilikle yalan yanhg bilgiler ile
kamuoyu yanhg bilgilendiriliyor'
igte tiitiin ile ilgiliyalanlarve gerqekler:
yet Ant Tiitiine ylda 1 milyar dolar
veriyoruz sonra da tiittnil yalcyoruz'
GERQEK: TurkiYe'nin tutiin igin
ureticiye odedigi toplam para IEKEL
sektor" aahig vltrx 550-600

;;;6i

milyon dolardrr'

Bu parayla

ahnan

Eenqgrt Tttiinde arz ve

taleP

dengesini sallayacak tarzda tiretimin

plan-lamastnl amaq edinen kota
Luoutu*ut,n a 1994 urtin Yhnda

nlituna'. 1995 ve 1996 Yllannda
suidtirtilen uYgulamaYa donemin
huktrmetinin karart dogrultusunda
iggZ vttt.tau ara verildi. Amlan yllarda
verilen 220 bin tonluk Ylhk ilretim

denvazgegmiYor.

CenCerc Tiittin fiYatr hem

lai;;"

enfkarqr hem de dotar bazrnda

stiiekli duqiiyor. Ege Bolgesi.tyiln!
icin basfivit-1996'da 4 dolar 11 sent
tggZ'a" 3 dolar 68 sent,1998'de
iil".t'i -aoUr
75 sent, 1999'da 3 dolar 5

t"nt,

ZOOO,.,rtintr igin 2.5 dolarverildi'

YAI-AN: Tutun Kanunu ile

GERQEK: Tilrkiye'de 10 yrl once ttitiin
ahmr yapan ti.rtiin tirccarlanntn sayst

30 iken'bugiin 15'in altrnda' Tittiin
ahmr bir kag hrmamn tekelinde'

YALAN: TiirkiYe Yabanct sigara
sirketlerine kolayhk sa!lamazsa
yatrnmlar bagka ulkelere gider'
"CenqgX,
3
sigara
TiirkiYe

venivattnma bagladr.

VnLnX, TEKEL devletin
Xu-U",

strttnda
3-4
TEKEL'i
kalamaz,
olarak

milyar dolara satmahYz.

Cenqerc TEKEL Genel Mtidurlitgu

igletme
btrnvesinde 107 yaprak
'iPligitiitun

mtiitirtuati, 1 iilt

fabrikasr, 7

siqara fa6rikasr, 28 alkollu iqki ureten
ii"utlru ve imalathane, 80 bagmtdiiritiX ve ZO tuz igletmesi var' TEKEL\n
,Jouru oazutrnd-"aki pay ytizde 70'dir'
Ki-.nun 2000 yh cirosu 2'2 katril-

von tira. 2000 yrirnda TEKEL'in HaziirJve odedigivergi ve fonlann topla-mt

Ldmityar d6lardir'

3'5
I,ayt-

Satrg hasrlatr ise

milyar dolar. Sahip oldulu

menlcrilerin envanteri dahi grkarrlmauun fEnfL devletin altrn yrmurtlayan tauugud.r..

Kota uygulamasr YaPrlmaYan 1997
urun vrlr-tilke irretimi 293 bin tona
vukseldi. Kota uygulamasr olan yllar

odemeyaPrlacak.

tiretici o srurlar igerisinde tiretim yaptyor. furcak 1997-yrhnda donemin hu-

P-azan

qeliqmtg
katrilvbn lirann uzerindedir'
ve
gortigler
tilkelerde sigara kargrtr
dolar
milyarlarca
t r"tiiif"tin oledikleri
tazminat paralan dikkate ahndt$nda
gQk^cazip. !i1
v"u*.,t"i iEin Ttirkiye
3 irreticisi
onemli
en
tazar. Diinvanln
British
Tiirkiye'dedir'
[u n"a"nf"
American Tobacco birkag gtin once

kontenianrna kargrhk 1994 yrhnda 185
Uin, rggS YtrndJ2OO ve 1996 $'4u
ZZO Uin ton iiretim gergeldegtirilmigtir'

PiYasaYa

rekabet gelecek.

YAIAN:- Ttitiine.. alternatif irriinler
dlsteLteneceX. Ureticiye dofrudan
GERCEK: Ttrttrn hrag alanlarda

yetigtigi iqin birqok bolgede alternaun

yok.
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26.05.2W1 tarihinde Tek Grda-ig Sendikasr
Dolu ve Giineydolu Anadolu Bolge Bagkant
Aecit AlvlAQ ve yoneticiler ile Diyarbakrr' da bir

dti

toDlantt vaPllmlEtlr.
-G;da-i;

* 'Tek

Sendikasr Genel Bagkanr

H.Htseyin nnnnXOq Ttrk-iq Genel
Merkezinde ziYaret edilmigtir.

*

Yonetim l{trrulu Bagkammrz 31.05'2001

gi.int NTV de yayrnlanan, dzellegtirmeden
Sorumlu Devlet Bakant Yilksel YALOVA ntn
istifasr ile ilgili haber programrna katrlmtg' aynt
konuda yine NTV nin 24.00 haberlerine telefon

ile baglanarak konu hakkndaki goriiglerimizi

t

AKSIYON

aktarmryttr.

iletilmi$ir.
* 10.06.2001 g0nir Akhisar Ticaret Odasr'nda
tertiplenen ve yeni Tiittin Kanunu Tasansi ntn

tartryildr$ Ege Bolgesi Tiittin Tanm Sahg
Kooperatifleri yoneticileri ile Ziraat Odast
Bagkanlan ve muhtarlann izledi$i toplanttya

katrlarakyasa ile ilgili gortiglerimiz aktanlmtgttr'
* 10.06.2001 tarihinde aramzdan ayrrlan O-

nursal Bagkammz Sayn Orhan OZET' in
11.06.2001 tarihinde Kadrkoy-Moda' dan

Hastanesinde tedavi gordtigu d6nemde
kendisine destek olmak amact ile 07.05.2001
tarihinde bir kampanya agrlrrugur.
* Devlet Personel Bagkanhlr'na gidilmig, Bagkan ve KiT sorumlusu ile gor0gtilmiigtur. G6riigmede, dzelegtirmeden sorumlu Bakan
Sayn Yuksel YALOVA nm TEKEL ile ilgili olarak
Milhendislikve Bagmiihendislikkadrolanntn da
dahil oldulu iptal-ihdas talebinin Devle! Personel Bagkanhlinda bekledili, Bagbakanltltn
Ozellegtirme kapsamlndaki kurumlar hakkrnda
iglem yapmadr!r ogrenilmigtir.
* 17.05.2001 tarihinde vefat eden Dernelimiz
Bagkanlarrndan Akgtin ARSLANTA$' tn

kaldrnlan cenazesine diger meslektaglanmtan
yanr sra bir gurup Yonetim l(rrulu tiyemizde

katrlmqtr.

* 13.06.2001 giinti Ttittin Kanunu'nun goriigtrldiigtr Sanayi,Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar
Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna katrlarak, gerek
Komisyon iiyelerine gerekse ilgili Milletve-

killerine yasa haklandaki duqiincelerimiz yazlt
ve sozlii olarak iletilmigtir. Aym giin Flash TV de
canh olarak yaynlanan Ferhan $AYLI/v1AN' rn
hazrlayrp sundulu 23. Saat Programrnn

Tritiin Kanunu konulu aEtk

oturumuna

Yonetim l(rrulu Bagkanmz konugmact olarak

kablmqtr.
* 14.06.2001 tarihinde Ttittin Kanununun
gori.igtildtigii Bi.itge Plan Komisyonu gahgmalan izlenmig, Komisyon uyelerine yasa hakktndaki delerlendirmelerimiz aktarrlmtgbr' Aynt
g0n Damgtay'a gidilmig, 1999 yrh Destekleme

kararnamesi ile ilgili olarak lehimize karar
verilen ve Bagbakanhlrn temyiz

ettili dosyantn

memleketi olan Gkirda!-$arkoy-Hogkoy' de
defnine Y6netim l(trulundan arkadaglanmz
katlrnqhr.
* 21.05.2001 tarihinde Y6netim ltrrulu Bagkam Faruk GOIPIFIAR, Genel Seketeri Vakrf
MERCiMEK ile Muhasip 0ye Sabahattin

Dava Daireleri Genel Kurulunda

Adryaman, Diyarbator, Batrnan' Elidis, MuE ve

Ttittin Kanunu hakkrnda 21.06.2001 gtinti

Malatya ile bagh ahm noktalannda meshktaglarrmm ziyaret ederek geligmeler haklmda
bilgi verilmiE, meslektaglanmran karstlaftklan
problemleri dinleyerek goriig alg vedsinde

Basrn Agrklamasr YaPrlmqtr.

BATUR, Adana' dan baqlaYarak HataY,

bulunulmugtur.

de!erlendirmigtir.
* 25.06.2001 tarihinde Dernefimiz Genel Sekreteri H.Vakrf MERCiMEK, Manisayerelkanah E
TV Haberlerinin canh yayn konulu olarak
Tt-rtiin Kanunu'nu de!erlendirmigtir.
* 26.06.2001 tarihinde KANAL-1'de canh ya-

ynlanan "Thrtrgryorum" programlna Perng9i-

olarak de!erlendirme YaPmtqhr.

Tirt0n lGnunu Haklqndaki g6r0Elerimiz ilgili
Ailletrekilleri ile gazetelerin haber merkezl€rine, kose )'azadanna faks ve E-mail yolu ile

yaynlanan bir soylegi YaPilmqhr ..
.*Akgtn ARSLANTAS' rn Ege Universitesi

kantmz EGE TV Ana Haberlerine canh telefon
ile katrlarak Tirtiin Kanununu

ballantrsr

Yonetim l{urulu Bagkammz 05'06'200
tarihinde CNBC-E televizyonu canh yayntna
+

Sinan OOGRN' rn konulu olmug, Tiitiin
Kanunu hakkrnda daha sonra gazetede de

giincelerimizi aktarmqtr.
23.06.2001 tarihinde Yonetim l(rrulu Bag-

miz Yonetim Kurulu Bagkanr Faruk GULPINAR
ile meslektaqrmrz Ahmet Hamdi GUMU$ katrtmrgtrr. Aym gun Dernelimiz Genel Sekreteri
H.Vakrf MERCiMEK, Manisa yerel kanah E TV
de canh olarakyaynlanan "Sabah Qay" progra-

01.06.2001 girnti Yonetim Kurulu Bagkant-

telefon ile katlrrugtr.

*04.05.2001 tarihinde Orhan OZET Faruk

*

mrz, NTV Yaktn Plan Programma ve lzmir' de
yayn yapan Kanal-l televizyonuna telefon ile,
yine Kanal-1 Televizyonunun ana Haber
bultenine sttdyo konu!u olarak kaillmtgtr'

*

*

Cttt-plnRR, Dolan Karaylan ve Nuri SORiVL\N
Dtnva Gazetesinde Ali Ekber YILDIRIM ve

Aym gnn Y6netim l{urulu Baqkantmtz Sl{/- TV
Canlr yayrunda "Girnaydrn lzmir " programtntn
st0dyo konugu olarakTiiti.rn Kanunu hakkrnda

tarafrndan incelendili 6frenilmigtir'

savct
1999

dosyalartnn gortgiildiigii lfurulun delerlendirmesini adli tatilden sonra yaPacagr tahmin
edilmektedir.
* Yonetim Krrulumuz tarafrndan, 20.06'2001
tarihinde TBMM Genel l(rrulu' nda kabul edilen

mrna konuk olarak Ttitiin Kanunu ile ilgili

*

29.06.2001 tarihinde Savrn Cumhurbagka-

Ttitun Kanunu hakkrndaki
Demegimizin g6ruglerini kapsayan bir gahgma
gonderilmigtir.

mmrza 4685 sayh

;

Of.Oz.ZOOt tarihinde Demelimiz Genel

E

TV nin canh
Selaeteri Manisa yerel kanah
yayn konu$u olmugtur.
02.07.2007 tarihinde Tek GrdaJg Sendikast

*

Genel Merkezinde T0t{in Kanunu' nun
Anayasa'ya aykrnh!r konusunda toplantt
yaprlmrq, gahgma Sayn Ahmet Necdet SEZER'

eiletilmigtir.
* 04.07.2001 tarihinde SI{f- TV akgam kugalrnda Kemal KAMBUROCLU'.nun canh olarak
hazrrlayp sundulu "Hayatrn lginden" progra-

mmn konulu olan Yonetim Kurulu

Bag-

kantmp, Tiitiin Yasasr ve Ttirk tiltunci.ilugti

hakkrndaki diigtincelerini anlatmqbr.

* 06.07.2001 tarihinde Yonetim I(rrulu BagkaTtitiln Kanunu' nun Sayn Cumhurbagkammz tarafindan veto edilmesi ile ilgili olarak
NTV ye demeg vermiq KANAL1 televiryonunda da ana haber billtenine telefon ile katrlarak
konu ile ilgili bir delerlendirme yapmrgttr' Aynt
giin EGE-TV de Ali BUGE nin canh olarak
sunduiu "S6z0n Ozu" Programna Yonetim
l(rrulu Bagkammz kahlmq, programda Ttittin
Yasast ve bu yasann veto edilmesi ile bundan
sonraki muhtemel gelismeler tartlgrlmEilr.
nrmrz,

*

09.07.2001 tarihinde Dernelimiz Genel

Seketeri Manisa yerel kanah E TV de canh
olarak yaynlanan "Sabah Qay" programma
konukolmugtur.
* 10.07.2001 tarihinde TGRT-FM'e telefon ile

ballanan Yonetim l(rrulu Bagkantmrz Tiitiln
Kanununun veto edilmesi ile ilgili bir delerlendirme yapmqbr.

*

11.07.2001

tarihinde Yonetim l(rrulu

Baqkanrmz, SI(Y-TV nin "Gtnaydrn izmiC'adlr
canh yayntna konuk olmuqtur.
12.07.2001 tarihinde Yonetim Kurulu
Bagkammz, Hilktimetin tuttin yerine ekilecek

*

altematif ilrtinler konusundaki galrgmalannt'
NTV' de deferlendirmiltir.

* 22.06.2001 tarihinde Tilttin Platformu Ytirtit-

* Demek Yonetim l(Lrrulumuz,

rne l{l.rnrlu toplantlya galrrrlarak, Platformun
Tirtln lGnunu haklandaki dtigtinceleri 25
Nunramh bildiri ile kamuoyuna aErklanmrgtlr'

9

1

1.06.2001' de

7 nolu, 15.06.2001'de 8 nolu, 10.07.2001'de

nolu Duyurular ile geligmeler

haklonda

tiyelerimizi bilgilendirmigtir.

E
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Evet..krsa bir siire once bir gitzel
intun,, adanmlq bir adamr gomdiik
topraga.
Mi:llet-olarak her zaman haYflarurz'

inianlar,n lcymetini oltince anlanz
dive.

Ovsa do6ru olan, gizel olan' eleggibi'
ti'ifli mq-V" hayattl vaprldrg etme
takdir
getirme,
dile
oirzellikteri
Ze f<igioglu hayatta iken yaprlmahdtr'

bii

ffi:'"siffi;

zor gdiir.Hatta

di.iztiltir, soYlenir heP..

-

"

Ovsa ben Akgtin arkadaqtmnn ar-

hicbir iey soyleyemedim' ti9ragtelik herke;ten qok hak etmesine
soylemeye"'
edemedim
men cesaret
en giZel soderi hakeden o
insan"a yaqadrlr surece ne gibi

aitain

lerkath.

Ancak kurumu ve biz dostlan ona

ha-kkettigi degeri veremedik' Ashnda
;t<u;;;6t yulntn da Pek anlamr Yok'

Cunkti zamanszbir yazt, belki bunu.n

iiin a" anlamstz bii yazr' Hayatrnda
vlpamadrdlmrzr hig olmazsa vetattn-

dayapahm tesellisidir bu yapilgtmz'.
Artik haYat onsuz devam edecek'
E*ine Hantm ve biz dostlart
tiri"if.
iqiti. "gi

(avrptar kuqagrnda oldugumuz bu
qtihlerde aylp ve kayplarrmztn son
6ulmasr umidiYle...
Seni hig unutmaYacak, gok anacakve

cokda araYacalz.

tilki,

d;;;li

otlTeilikler suriduX da bugUn metfiiyeler yazahm diYe d0gtindtim'
Artrk ne soylesek, ne Yazsak bog"'

artk Yok aramzta'
zalnan da olmahigbir
Bitivlruz ki
IuJuli. vur"" tdtuimi,aexi yeT.dg bq
nayat
i<almavacak. Bundan sonraK

O

qi.tzel insan

guzel insarun eqi Emine

miiciieresio
ii;t* G biz rieslektaglan igin 9-t"*
devam edecek. Umanm- YqfdtgtTtz
stirece seni utandtracak bir yannq
yaPmayz.'.
-Evet

qiizel insan! seni higbir zaman

unutrfraYacak, qok odeYecefiz'

Muzaffer I$lK
:;1li:{i

_.:..1

glgsr
Dql.

crl lr tur r

rianin sonu gibi
Onun igin gidenin
l"iii tuhr"aer b-izi. yalalr'
metntyeter
alrtlar
irdrndan,

"Yagamak igin gahqy
frra"y defil, "gahgmak igin yagama
dostumuzdu'
uir
siar Ldinmis
bvle ki, sanki egiyle degil igiyle.evli
gi6iyai.'quttgma h-ayatr boyunca hep
furumuna ve qevresindekilere bir gey-

o,iiriu-utau,

t

I| sgri-(@
0I.06.196I I7.05.2ffr

#r,i*j*It'#lh.
bedi aynhklar ttzer I

.

guzel insanr, adanmq b.ir
tiYU"ttit . Akgun, dimdik
"ai..
f.itifiai ile, oaveri ve orijinallifi -ile

Evet

Kaztm T(ARAAHMETOGL(J

ffi]€+tr:#,ii1#;

Onu yetmigli yllarda Ttittin Eksperler
Viitt"f. Okulunda tantdtm' Sonra lqse
stireli bir Bafra ttitun ahmr iglerinde
de
cahstrk. Ancak Akgun ile Saruhanh'
ya]c:
*uaUtftiOti-ti yaptrfr donemde
olarak gittg-u gansrm oldu' Thmdrkga
sevdim-ve- gegmig yllara hayflandtrr'
neder
So.,tut i yllarda kendisine de'
ftrsal
daha oncl gerEekAkgtin'u tantma
bulamamrf olduguma yandrfrmr ifa&

gc'
etmig, "seni geq bulduk, bilgisayara
demimtititigtin iqin gabuk kaybettik "
tim.
yahnh
insantarta kolay kaynaqamayan'
ve dirrtistliiktimsali ornek insan'

Seni seviyorum,seni seviyoruz'

serL

unutmaYaca!r.

Faruk Ctil-PUren

€
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AI(GUN ARSIANTAg

EEt***
Bildiginiz gibi meslek hayatrmn buyiik
boltimunii eksper ve m0d0r yardtmctst
unvanryla Manisa Merkez MUdnrlugu
kadrosunda gegiren gok degerli galqkan diir0st ve kendisini galtgttlt kuruma
adamrg arkadagrmrz Akgiin ARSLAN-

Rahmetli arkadagrm Akgun ARSLANTA$'r benden bir devre sonra
olmasr nedeniyle ilk kez istanbul'da

havatn.
Yaprak Ttitun Muessesesinin ilk

TA$'r kaybetmenin derin uziinttsii

miidiirlerinden ve bilgisayar
m Tekel'de yaygrnlaqtrran,
hazrrlayarak igleri kolay-

igerisindeyiz. Hepimizin baqr sa! olsun.
Kendimce, onun igin igimden
tarzda birkaq satn karalamak

30 ylhk meslek hayattmm

2001 bahannn yaza Eevrildigi gunlerde gelen ol0m haberi sarsh yi.trelimizi. Sevgili Akgiin yagama gozlerini
yumdulu mevsim gibi bahanndaYdr

kigilerden biriydi O,

igi

boy,rnca ilkelerinden

disiyle zaman zaman defiigik yerl
sa fasrlalarla da olsa birlikte olma

, kararlan ve

yakalamrgtrm. Bugun bende
izlenimi, o gunlerde de brralmtqt.
2000 yhnda yapilan atamalarda
min Manisa'ya grkfigrnda onunla

r

uygulama-

de burokasive sinen
hayr diyen, her titrlit
karqsmda yer aldrgr igin

haksrzhklara ufrramrg bir

mesai ortamnda gahqaca$mdan

bir yofiurt yiyigi vardr"
hani, O mucadelesinde tek

derece memnundum. Goreve
drfrmz ilk gunlerde de$erli
arahklarla rahatsrzh$r nedeni ile
oldufunu kendisinden ogrendim.

. ige donuk kigiligi
dawanmaya itiyordu. Hak
bir kibrit Eopune dahi sahiP

gekilde ve yiiksek moralle
s0rdur0rken bile sevkli

arzulamayan, kendisine soz
inde baskalanrun hakslz

kopamryordu . Zaman zaman

yatrp kontroll0 tedavi goruP,

kargr gekinmeden tePkisini

arahklarla da iq yerinde gahgryordu.
gahgmalarrnda yine bilgisayanla
qok ufrag veriyordu, geceleri bile. Bu hususta kendisine once saghlrn on planda

biryurektiO.
ini ahp got0ren hastah$a yakabirkag ay once yagamna

bir yon verne karan almqtr.
giinde yaklagk 15 saatini

tutulmasrnr gerektigini belirttifimde
bilhassa tagra teqkilatlanntn sorunlarlna
kaytsrz kalamayacaftndan ozveride
bulunuyordu. Gtrncel daire iglerinde prosedilre ve yasalar dofrultusunda iglerin

ayrdrfir Tekel igin Eahgmasmt azaltmlq,

butun Eabalarn Tuttin

Dernefinin faaliyetlerine yoSunlagtr-

y0rumesine 0zen gosterip, gahganlara

mrgtr. Meslektaqlan tarafindan kendisi-

da eminim ki bunu aktanyordu.

ne duyulan sevgi ve saygryla Dernek

B0yuk ameliyat Oncesinde bilhassa

pek

elle
sanldlg bu gorevde kendi ozelegtirisini
de yapryor ve her geEen giin daha Eok
dqa aglan bir gizgide ilerliyordu. Ta k

dryarrya

yaprya sahip

amanstz hastahfa yakalanana dek.

oldufu iEi

Heki

Sonrag ise hastane odalannda geEen
bir ylve 17 Mays gecesi larkncr do-

plazma igin hastanece kan ihtiyacl talebi
gok oluyordu. Bu vesileyle tegkilat mensubu insanlanmzr cam gonulden kan
vermeye katkr safladrlar; kendilerine,

aynca yaktn alaka gosteren tirm
insanlanmza da teqekkur ederiz.

Dejerli arkadagrma baganh gegen

Bagkanhlina segilmigti. Dort

yonii
goniil
igine

sevqtslnln

ameliyatr sonrasnda umitle aramzda

I nsan

qok
bilinir.

gormenin, sabrszhft igerisindeyken

: iyi

Hak rn rahmetine kavugtu.

" demig.

Kendisini
TEKEU e ve galqma hayatrna adamq,
diirus[ gahqkan arkadagrmzr bilgisayarryla, kendi oz0yle her zaman anlmsa-

yaSta

wca&-

olumunti

Oncelilde ba.ga lcymetli egine ve kederli

ailesine, ttim Ea\anlanmz adrna bag
sa$ltgtdiliyoruz
Her zaman iqimizde{in, Allah rahmet
eylesin, mekarun cennet dsun.

. ru-imcmrt

IEletme mildiidi

.

EksPerleri

grlanan' bir
Hele Akgun

Bu

yakrn

sabrlar

kar-

gok genE
daha zor.
uzere

lum yldoniimune on dort gtn

kala

kapanan goder.

Yoklulunu hep hissedecefiiz. Hastanede yatarken bile insanlara faydalt
olabilmek igin gaba harcayan, yurdun
dortbir yarundan telefonda yoneltilen

sorulara yanlt veren

bir

insantn

yoldugu hissedilmez mi? Turkiye'de

bugiin en Eok aranan do$ruluk,
dtirustliik gibi kawarnlann sembolu
olmug bir insamn yoklulu hissedilmez
mi?

AhmetHamdiGdMdS
TtitiinEksPeri '

I
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ODULLfi BULIVIAffA

Haarlayan

Sevket TEZEL

-

**:*t^*Ir1"'l'",-

1 2 3 4 5 6 7 I I 1011 121314 1s 1617 18192021

SOLDAN SAGA:

1

1. Bir acrmn ategiyle yanrp tutugmak
anlamrnda bir deyim. (uq kelime)

2

olarak ltalyan yemeli

3

Arjantin'in trafik igareti. Bir nota.
3. Kabartmah, pamuklu kumag. Tersi
bir srfat takrsr. Bir bayan ismi. Boyun
elen UEurum.

4

4. Dingil. Dinin toplum

7

2.Odung

yerini

hayatnda
guElendirmesini amaglayan

sosyal ve ekonomik

akm.

Proje.

5. OrtaEa! Awupa'srnda toplanan bir
tur vergi. Tahrhn tarlaya atrldrlrndan
harman oluncaya kadar aldr$ durum.
Bir harfin okunugu Edebiyatta kigilegtirilen varhklara soz soyletme sanatr.
Nazrm Hikmet'in soyadr.
6. Bir igin yaprldrlr an. Degerli madenlerde olgu. Yasaklama. Kemiklerin
toparlakucu. $art takrs,.
7. Eski Yunancada kelimelerin bagrna
gelerek tag anlamr katan bir onek. Bir
erkekismi. Deniz teknelerinin iE
yanlarr.

8. Ahlakla ilgili. Bir harfin okunugu.
Ba$rrsak solucanr. Rum kokenli olup
Milli tahmrmtzda da oynamrg eski
Begiktagh bir futbolcu.

9. Bir geln temel elemanr. Kahveren-

grye galan yeqil renk.

Bafirglama.

Durgun suya paralel, ufki.
10. Bir yangrn boliimlerinden her biri.
lligkin. Su. Bir harfin okunugu. Igel
yoresinde sigarayaverilen bir ad.

1. Resmi torenlerde

erkeklerin
giydigi bir ttir elbise. Atlas gibi parlak
kumag. Bir bestede kullanllabilecek
aym turden sesler kumesi. File.
1

12. Ev ve aile duzenini surmesini
saglamak anlamrnda bir deyim (iki
kelime). Kadrnlarm ziynet egyasr.

YUKARIDANAgACTYA:
1. Ege bolgesinde ttitun yapra$t
tutamr. Kimyasal Eozunmeyle ayng'
mayanya da birlegmeyle elde edilemeyen madde.

2. Suda gok az eriyen

soda veya

amonyakla birlegti!inde krsmen
eriyebilen asit.
3. Tiksinme, nefret. Pamukguk.

4. Aza. Bir baglag. Geminin onunu
iyice gorecek qekilde sancaktan
iskeleye kurulan kumanda yeri.

5. Birsoru. Krsazaman.

I

5

22

I

:l

6

I

8
9
1
1
1

6. Alevde bir geyin tuylerini ya da kabulunu yakrp gidermek. Akrmtoplar.
7. Medyumlarrn gergeklegtirdili one

53.Saymvda Bulmaca
Odtiliimiizti kazananlar

surulen nesnelerin dokunmakstzrn

Yaynlanan bulmacayr dofiru Eozerekl

hareket edigi

.

8. Ceniglik. iti yuztutut<. Tersi fazladan
verilen, caba.
f. idare lambast. Birhayvan.

10. Bir igin yapilmast igin harcanan
beden ve kafa gucu. Toplum iginde
kiginin durumu, saygtnltk derecesi.
11. Deri ve ya mugambadan bavul

,

ganta imal eden kigi. QokEirkin.
12. insanr istenmeyen iki segenelrten
birini tercihe zorlayan tartrgma ya da
sorun. Lahza. Brigte sanzatunun hsa
yazrhgr.

ismi. Sarhog, sermest.
14. Yol kontrol ve bahmt igin de-

13. Bir erkek

miryollarrnda kullanilan kugtik araba.
Irlanda'run trafik igareti.

15. Hayvanlara vurulan damga Manganezinsembolii. Cet. Samaryumun
rumuzu.

16. Bir meyve. Yayla veya bahge
kulubesi. Adana' ntn bir ilgesi.
lT.Kazak bagbugu. Kapan, tuzak.
18. Buyuk akarsu. Makinelerde bir
ucu pistona bir ucu da volanr geviren
kaldrraca gegirilmig hareketli gubuk.
19. Kiloamperin ksa yazrhgr. Kesilmig
hayvanlarrn ig organlart.
20. Bahkesir yoresinde tut0ne verilen
bir ad.

21. Turgutlu, Manisa yorelerinde ufalanmrqtutuneverilen ad. Ufuklar.
22. inegol, Bursa yoresinde ince
krylmrg ttitune verilen bir ad .

dernelimize gonderenler arasrndal

yaprlan kura gekiliginde meslektaglarrmrz Ahmet Benan AQIL, V..Cihat
ERKAN ve Kemal Ersoy SOZER,

Erdal iNONU'ni.rn "Anrlar ve Duqunceler 3" isimli eserlerini kazanmrglardrr.Kendilerini kutlar ilgilerinin
devamrm bekleriz.

Bu saymzda bulmacamrzr dolru
Eozup 15 Aflustos 2001 tarihine
kadar derne!imize ulagttranlar
arasrnda kura ile belirlenecek 2 kigiye

Bryan Burrough, John Helyar'rn
"Barbarlar Kaprda" isimli eseri hediye

edilecektir.
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NOSTALJI

xe*w
soLDAN sAcA ( On srra ) : ri.rrgut GiRGiN, ozcan I'{MLIM, Turan YALQIN,

Y0-cel SANDIKQI, Mehmet Emin

ASIAN' Somer GAVCAR'

V' Sermet OKTAY llyas $ENSO{
Adnan OZLU, Tufan KARAKU$, lbrahim ELMAS, Onder MiSKiOGT-U,
Arif ERTEM' Ali Rrza qEllK'
BA$PINAR'
Adnan
ARAS,
(Arka Srra ) .: Rrrmei ir'"-oi ctJln6i, Mtmtaz
Hasan KURI -Tayfun ..45,ci-)'
KABAK'
Erkan QELIK, Ismait TEKET, Mustafa dUR, Murat ASLANAPA, Kenan
OZnnX' Turgay YTIKSEL'
ismail
ERDOGAN,
Sedat
f<nnnCOZ'
Sami TUFEKQI, Suleyman SARICA, ibrahim
I

BASSAGLIgI
Ozel sektorde gahqan meslektagrmrz
Emre Cenap OzER ite Filiz hanrm

23.06.200 1 tarihinde evlenmiglerdir.
OZER giftini kutlar, om{lr boYu mutluluklar dileriz.

Diyarbakrr Tutiln iqleme Fabrikasr
kadrolu meslektagtmrz Htiseln GUt'li-lE ite Herdem hanrm, 30.06'2001
tarihinde evlenmiglerdir. CUmUS qiftini kutlar, omur boYu mutluluklar
dileriz.

#

Akhisar Yaprak T0tun igletme Mil-

dtrliigI kadrolu

meslektaglmlz

Abdullah

nnKi lte Giiliz hanrm,

15.O7 .2OO

I tarihinde evlenmiglerdir.

BAKi qiftini kutlar, omiir
mutluluklar dileriz.

:**li:::t

i:,jti::::ri

boYu

Denizli Yaprak Tuttn igletme Mudiirliigu kadrolu
meslektagrmrz Kenan DEDE ve eqi Filiz hantmtn
Iczlan ipei< Su, 01.04.2001 tarihinde dtnyaya gelmiqtir. bEDE giftini kutlar, ipek Su'ya salhkh, uzun
bir omur dileriz.

#

Dernegimiz personeliYakup CORMEZ v9 9Sl ryil9
hanrmin olullarr Hasan Htiseyin 20'06'20O1
tarihinde duiyaya gelmigtir. GORIvIEZ Eiftini kutlar,
Hasan Huseyin' e safhkh, uzun bir omir dileriz'

#

Tiltirn igletme Mtrdiir-l0gn kadrolu
meslelrtigrmrz Ekem OZBODUR ve eqi Mediha

Tuzla Yaprak

hammrn krzlan Sena 04.07.2001 tarihinde dunyaya
gelmigtir. OZBOOUR Eiftini kutlar, Sena' ya

saghkl, uzun bir omi.rr dileriz.

#
Hatundere Yaprak Tuttn igletme M0diirlugu kadrolu meslektagrmrz Girnay OZfUnl( ve egi Ebru
hanrmrn odullarr AhmetTUna 09.07.2001 tarihinde
dunvava ql"hiEtir. OZfctnf qiftini kutlar, Ahmet
funu'va saqltklu uzun bir omur dileriz'
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Ayda bir yap0Emz yemekli

toplanblarda, birkaE defa
genE arkadaglanmrzn kabt_
mrrun fazJa olmasrna sevin_
migti. Bana da: "Aferin NaEit
ne guzel" demigti.

Aynr zamanda genig bir ka_
pasite gticune de sahipti. y_

ne boyle bir yemelrte konu_

birliKtC''T(TdN

birbirine
karrgryordu. Arkadaslardan

sr-irdtirmtiglerdir.

birisi hep birlikte konrsmayahm delnce, kendisi.

"Olsun fark etmez. Ben
eskiden altr kigiyi aynr anda
dinler takip ederdim. $imdi
uq kiqil takip edebilirim"
demigti.

Belirtti{imiz ve benzer ozel_
likleriyle "O BiR LIDER" di.
Tutrin Eksperleri, 1937 yr_
hndan beri lise e{itimli olan_
lar arasrndan uzun sureli

I

(beg yrl) kurs ve stailarla
yetiqtirilmekteydi. GeEen
uzun zaman iqinde Dunva_

q

"0 BiR LinERni" f"ii#iilfr:i:ilr',itr
manlar yetigtirilmesi icin

Yriksek Okut egitimine g"gil_
mesine ihtiyag duyulmugtur.

Degerli meslektagrmrz ve elti yrlhk
dewe arkadagrmz orhan 6inr:,i

kaybetmenin (10 Haziran 2001)
derin
uztintusu igindelz.

Kendisi, meslek hayatrnda bulundu_
gu gorevlerin her agamasrnda briyuk
hizmefler vermig ve ristrjn baganlar

saglamrgtrr. Qahgmalannda sahip
ol_

dugu genig kulttir zekas,, konulara

kimiyeti kendisini gosterird i.
qok titiz, kusursuz ve surekli bir
qahg_
ma temposuna sahipti.
Konularr derinlemesine inceler
ve en
ha

guzel ifade tara ile ortaya koyardr.

Aynr zamanda usta bir konusmacr
ol_
n:d:niyte topartaycr. yonten_
Tl.l
ornct ve birlegtirici bir ozellige
sahipti.

Meslektaglanmzrn gUElir

Uir

Uirtit

olugturmasrnr arzular bundan
mutlu_
luk duvardr.

Ancak, Ytiksek Okula geEit_
mesi higte kolay olmamrghr.

Sayn Orhan OZET'in bagkanhsrndaki
''DERNEK YONETIM KURUIU,,nun

uzun siireli Eahgmalan,

baskanrn

planh ve azimli ulraglan sonucu
bu

agamaya ulagrlmrgtrr.

SrrasMa iki yrlhk, iig yrltrk, (1982)
yhnda dort yltrk yuksek Okut (TEyOi
egitimine gegilmigtir.
Hayat boyunca bagarft olan meslektagtmrztn, en briytik bagansr ve hizme_

ti,

TUTON EKSPERLERi OCNITECi,
TEK crDA_iS SENDiMST, ziRAAT
MUHENDiSLERi ODALARI, Zi.
RAATqIHR DERNECI, TUTUN TA-

gulurken, her kafadan bir ses
Erkryor ornefinde otduSu

gibi, konugmalar

ARDII.DAH

serbestinin, tiitiincuhiliimuz0 olum_

suz yonde etkileyece$inden, kendisi,
meslektaqlarr ve ilgili kuruluslarla bir_
likte ugraqrnr bu konuya yoneitmiqti.
Bu.amaEla sorunlann qozumu iqin;

meslefimizin ydKSEK OKUL,a

donugttirulmesi olarak kabul edilme_

RIM SATI$ KOOPERATIFLERIvn.
ite
PLATFORMU,,NU

olugturarak (1996) mucadelelerini
Bu mticadelenin hedefi;

Tiitiinciitrigr.imuzde reform vaprl_
madan sigara fabrikalarrnda ozelles_

tirmeyegegilmemesi, '

%100 Turk tuttinu ile irretilen sigara_
larrn pazar pa5nnrn korunmasr.

Tiirkiye'de uretilecek sigaralarda
kullanrlacak yabancr menseli t0trin_

lerin, Turkiye'de 0retiminie, tijtirn
ureticilerinin desteklenmesi, basta

olmak uzere tuttinle ilgili btitun konu_

lgrda yaprlmasr g"reken yenilikle4

degigiklikler vb. ihtiyaElardrr.
Bu konularda Eegitli araglarla da itgili_
leri bilgilendirmeye devam etmigtir.

Bu

konuyu oylesine usttenmiiti ki,
hastanede yatarken tesadufen
vu.,,.,_

da bulundugum srrada, gelen tele_
fonda arayanrn kim oldugunu sordu.
Izmir'den Sendikadan Orhan oldu$u

(oyle anladrm) soylendi. Grictiiri

toplayarak telefonu istedi ve kendi_
sine tegekkur ederek, esprili
sekilde.

"EVLADTM

BU TdTdN ibi

BEN|

HAS'TANEYE yATIRDI" demilti.

ile mestek toptutugumuz, zor_
9f
luklann Eozumtnde yardrmcr olan
vol

!-i

gosteren meslegimizin en buyugrlnrl

kaybetmigtir.
Tritun rireticileri ve
Eahganlan da.
Ancak, geng ve yetenetti meslektag_
lanmrzrn da_ aynr drigrinceleri paylai_
trklarrnr ve birlikte uQrag verdiklerini
bilivoruz.

lidir.

Mircadelelerine aynr azimle devam

1986 yrhndan bu tarafa, Okulu biti_

cillvoruz.

renler de ,'TUTdN TEKNOLOJI
MUHENDiSi" unvanrnr kazanmrg_

lardr.
Ozelegtirme nedeniyle sigara uretimi

konusunda yabancr fi rmalara verilen

edeceklerine inantyor

ve

bagarrlar

Aramrzdan aynlan deferli meslek_
tagrmza Tanrrdan Rahmet, sayln

:,]u:i:".u"

ilgt ottenm.
Saygr ile.

mestektaglarrmrza baqsig_

'-l

'
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!r,i:

-__--,r\vn\f|.qf
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IUTON EKSPERLERI
oenrueGi
eULrer.ti

orhanOZET'i

OZETLEIV1EK qOK ZOR !
Orhan abi, Yogun bir milcadele ile geqen omrunii

tamamlayarak aramrzdan
ayrldr. Geride de ailesi
kadar yoklugunu hissedecek bir camia brraktr. Bu
camia sadece Tirtun Eksperlerinden olugmuYor, Yuzbinlerce tutilncuden oluquyor. Zira o Yaqadtgr sirre boyunca gece gundtiz deme-

den safhlr ile ilgili olarak
do!an ve do!abilecek
problemleri gormezlikten
gelerek inandrklartnt anlatarak haYata gegirmeYe
gahgtr. Bu arada bizlerin de
ufkunu genigletti, kendimize giivenmeYi o!retti'
onder oldu, ardrndan bizlere alrr bir sorumluluk devrederek gitti. Onu qok anyoruz. Daha da araYacaiz-

17 Mart 2001 tarihinde Ankara'da
yaprlan "Tekel'in Ozellegtirilmesi ve
Ti.itunctiliigun Geleceli" konulu panele yurdumuzun dort bir Yanrndan
golu muhtar olmaktrzere binlerce tiiti.in irreticisi katrlmrgh.
Dolup tagan begytiz kigilik salonda yir-

minin uzerinde tutuncii bolgelerin
milleWekili de toplantrya katrlmqh.
Panelin yoneticisi her zaman oldu(u
gibi Sayrn Orhan OZET idi'
Toplantrnrn sonunda milleWekilleri
Orhan Agabey'e tebrik ve takdirlerini

sunuyorlardt.

Bir milletvekilinin

gu

sozlerini hatrlryorum. "...Prof. Dr.
Ahmet Mete I$IKARA' Ya "DePrem
Dede" diyorlar. Biz de bundan boyle
size "Ttjti.in Dede" diyeceli2... "

"Tiitun Dede" den gok gey ofrendik.
ilt<eti, onurlu

ve miicadeleci

tavrt

ornel<ti. Bundan sonra da hatralart ve
izleri yolumuzu aYdmlatacaktu.
onuQrkar ve makam ufiruna insanhk

runu yitiren yiireksiz ve yuzsiizlerin
giderek qofialdrlr ulkemizde O, tiittinciilerin "goban yldrzr" olmaya devam
edecek.Kigilifii ve hatrrast kargsmda
saygr ile egiliYorum.
Ruhu gad olsun.

Mustafa sEYDioCqLtARI

Boglu!unu doldurmantn
mumkiin olmaYaca!lnr biliYoruz'

Ancak elimizden geleni YaPacaiz'
Nur iginde yatsrn. p2.,rL G{LPINAR
Orhan abi ile Yaklagrk dokuz sene
once Tuttin Eksperleri Derneli iiyesi
iken tantgma onuruna sahiP oldum'

ORHAN 6ZET

Ofe insanlar vardtr ki dugunceleri ile,
kiqilikleri ile mensup olduklarr toplumlann kaderine damga wrurlar. Bu
nedenle de boyle kigilerin unutul-

malan mumkiin degildir. Rahmetli
Orhan 6ZI_-J agabeYimiz de boYlesine bir onder, bolesine duqunce ve
eylem adamrydr. Onun Tiitiin Eksperligi meslegine, Genel Mildurluk dahil
gorev yaptrgr Tekel Genel Mudurlu!t'ne ve ulke ttitirnctlltigune yaPmrg
oldugu hizmetler anlatmakla bitmez'

1992 ylnda kaleme aldllr "Tutiin
Uzerine Konugmalar" isimli kitabrnm
onsozunde'Ti.itun irzerine konugmaya 1965 yhnda Tekel'de baqladtm'

Diiqiinmeye daha once... surdurmeyi
gorev sayryorum." Demigti. Bu gorev
anlayqr oyle bir anlayrg ki ilerlemig
yaqrna ve saghk sorunlartna ragmen;
gerek Onursal Baqkanr oldulu Tutttn
Eksperleri Demegi'nin, gerekse bag-

kanhgn ytiriittugu Tutiin Platformu'nun yaPmq oldulu Eahgmalarda
hepimizden daha gok gayret gosteriyordu. inamyorum ki en buyiik heyecaru da kendisi duyuyordu. En sonvefahndan bir giin once salhk durumunu @renmek igin telefonla aradtftm-

da saghErun gok kotir oldu[u

ve

Uzun seneler kendisi ile Eahgma ganst

konuEma SuEluSu EektiE bir haldeyken dahi, bana ti.rtirn kanununu soruyor ve gok bqliik bir irziintu iginde

man bizlere megale olan, gahgma gev-

oldugunu ifade ediYordu. Qiinku

ki veren bu guzel insanla YaPuglmtz
cahsma ve sohbetler ufkumuzu
o"nLt"tti. Birlikteliklerin her saniyesi
iolu dolu geqti. Ulkesinive insanlannt

kanun taslagmm metnini okumuq ve
gudur ki kaEok tizulmiigtO. Tesellim

ve mutlululunu Yakaladtm. Her za-

nun tasla$r Meclis'te goriigiiliirken

seven bir yurtsevel iyi bir teorisyen ve

sergilenen rezaleti gormemigti.

beierebilen zekaya sahip, her sozcii-

Sevgili Orhan agabeY ile Yalcn ga-

diiguncelerini yagama geEirmesini

lii

mesajlar igeren bir onderdi.

6ttm

aogeginde iken dahi kalbi Tiirk

tuttincusu igin garpan ve onlar iEin
qrrplnan bu yigit insantn vefatr biz

t-iittlnciileri derinden yaralamryttr'
1177 sayrh T[tun ve Tutun Tekeli Ka.rrn.r..r. her satrmda emefii olan bu
insan, ne mutlu ki Ttirk ttitiinctistt-

ntin olum fermant olarak gordiigu yeni Tuttrn Yasasrntn TBMM'den gegtigi-

nigormedi.

hgma gansm bulmuq bir kigi olarak o-

nun camiamrza ve frttrn sektorune
yapmry oldugu hirnetleri yalcnen biliyorum. Bu itibarla giilcan duygulanmla manevi huzurunda saYgrYla
eliliyorum.
OrhanAiabeY;

fukada brakuklanmrzn kalplerinde
yagamak dlmemektir. Bizler seni

Merhuma Tanrtdan rahmet ailesine ve
tirtun camiasrna bagsa[hll diliyorum'

kalbimizde Yaqatacafz- Ruhun qad

Yagar Turan Ccit-tirvlsen
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O'nun Ardrndan
Dugunmezdim, gidenlerin ardmdan
vazmanln bu kadar zor olacaftnr' Gidenin sevgisi ve btraktrlr acr buyudukge yazmakta zorlagtyor. Hele bir
de qiden Orhan agabey gibi srra dtgt
bir insan, bir onder ise, bu ig daha da
zof.

O'nu anlatabilmek iEin bir btrytik
edebiyatgr olmak gerek' Bir Yanda
bunu- baqaramaYacaltnt bilmek,
diger yanda onca ya€anmrghltn ardrndan kargr konulmaz yazma arzusu'
Bir dava adamr, kavga adamrYdr
Orhan OZET yetmigi devirmiq yagrna

aldtrmadan tiitunun hikayesini dillen-

dirmek igin dugmuqtti Yollara koY,
kasaba, gehir demeden. Kalbi tuttnle
garpryordu yllardrr. Tiirkiye'de hig
kimse tuttrnle ilgili konularda O'nun
kadar heyecan duymamrgtrr. Mesleline agrktr O. Higbir beklentisi olma-

drgr haide tum meslektaglanndan daha fazla dtigunuyordu meslefinin geIecegini.
Son yrllarda, kendisini, Turkiye sigara

I

I

pazanm ele gegirmek, 0retici tiitun
piyasalarrnda egemenliklerini kurmak
igin gaba harcayan birkag gok uluslu
girkete kargr m[cadeleYe adamqh'
Pazar paylagrmr igin iqtahr kabaranlar,

yrllardir tutiin ve sigara konusunda
nereye el atsalar, O'nu ve arkadaglanm kargrlannda buluYorlardr.
IMF dayatmalart arastnda tiltiin ve

sigaraya iliqkin duzenlemelerin yer
alilasintn gergek nedenlerini O'ndan
daha iyi bilen yoktu. Qiinkti, O, benzer

talepierle 1970'lerde Tekelde
yoneiicilit< yaptrfr yllarda fazlasrfa
kargrlagmryh.

Yurefi dayanmadt, y-rrdunda t0ttine
kibrit gakrlmasrna. Tuttin yasaslnln
Meclistl gortrgtlmesi gundeme gel.

diginde once hastaney.e yattr. Sonra
da'aramzdan ayrrldr' Olum dogefiin-

de bile ttitiinii dtigiinen bir ytrrek'
Oltrmiinden bir giin once telefonda
konugmaya gahgrrken soyleyebildiSi

dort iozciik " Ahmet Hamdi, Tiitun
Kanunu " benimle YagaYacak.

Kavganla, o!rettiklerinle, yazdrklannla, soylediklerinle, antlanmzla
bizimlesin Orhan afabeY. Qakttln
kmlctm yurdun dortbir yantndan ses

SAYIN; ORHAN

OZEI iN

ANIEINA...
TEK GIDA-iS Sendikasr olarak, Tutun
Platformu Bagkanr ve TEKEL eski

Genel Mirdtiru Sn' Orhan OZET'in
kaybrndan dolaYr qok tizgunuz'
Sn. OZET yrllardan beri surdtrrdtrdumuz tutun mtrcadelesinde inanrliraz enerjisi, ustun bilgisi ve kararh
tutumuyla hep yanrbagrmzda olmugtur. Vefatr ise mircadelemiz agtsmdan
gok ciddi bir kaYPttr.

Bu deferli insantn ilerlemig yagma'

saflrk Jorunlanna raflmen, son nefe-

sini verinceye kadar inanglart ufruna
verdili miicadele; vurdumduymazhk,
qrkarahk yada yrlgrn bir teslimiyetgilik
(inde kendilerini olaylartn alcgtna
brrakan herkes veya her kesim igin bir

ibret olmahdrr. Sn. OZET muca-

delenin "e!er hakltysa" yeri, zamantve
yagr olmadrfrnr olreterek gitmigtir'

Bizler ise saygrdeler btiy0gnmuziin
anlslna saygrla ve bu iilkeye oldufiu
kadar, gimdi, O'na kargt da duYdufiumuz vicdani yukumlirliikle, yalnzca

baganya odaklandrk. Biliyoruz ki,
tiitlnde verdilimiz mucadele ve elde
edecelimiz baganlar, ulusal grkarlanmzt ve onurumuzu aYakta tuta-

cakttr. Ve yine inanryoruz ki, O'nun da
tekdileli bu olurdu.

Merhuma Thnn'dan rahmet dilerken,
antsl oni.inde bir kez daha saygr ile
eliliyoruz.

veriyor. Sen rahatuYu'

Ahmet Hamdi GdMdg

TEK GIDA-i€ SENDiKASI

SAYIN ORHAN 6Znr rcircinoe
YALNIZ EiN iSiM DEGiL,
6vp1-17-61'IANDA BiR

Simce ioi

Bir aydrn kigi salt kendi diimenine, kendi kigisel gtkanna bakabilir mi? Okullardan mezun da olsa ulkenin kaynaklarl
ile belli bir seviyeye gelen kiginin iilkenin
sorunlartna iligkin dogru bildigi gortigle-

rini savunma sorumlululu vardrr' Ancak, bilgili ve aynt zamanda sorumlu
kigiye aydrn denebilir.

Kisinin once ulkesine, toplumuna sonra
gugt.tu kargr sorumlulugu, o kgiyi.hiimanist ve yurtsever yapar. Sayn Orhan
OzEr noYe biri idi. Qubugunu YahP
keyfine bakacalrna tiitiin konusunda
yanrp tutugtu. Y0relinin aydmhg mezarrna tgtk olsun.

Alaettin HACIMUEZZIN
TMMOB Ziraat Miihendisleri Odast
izmir $ubesi Bagkanr

ORHAN 6ZNT'II'T AIJISINA
Orhan Ozet tirt[n ve sigarada tilkenin
grkarlan ile melsleginin grkarlannr ba!dagtran bir yurtsever idi. "Gemisini kur-

taran kaptan" anlaygtntn iyice yaygm-

lagttrrldrlr bu yllarda odiin vermez savagrmr ile herkese giizel bir ornek verdi'
beni en Eok etkileyen olaylardan biri de
onu yitirigimizin ardrndan hakkrnda en
guzei sozleri soyleyenlerin sigaraya kargl
m0cadele aEan dol<torlardan ve orgOtlerinden gelmesi idi. Orhan Bey, yabanct sigara monopollerinin, alan yalnzca
onlaia kaldrgrnda, ti-rketimi her yolla kq-

hrtarak insinlanmrza ne kadar buyiik
zarar verecegini gormtg ve gostermigtir. SaYgrlanmla.
Prof. Dr.'IiaYfun

OzxeYR

izmir Tartm Ekonomisi

Dernefi Bagkant
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Tekel eski Genel M0driru
Orhan Ozet onceki qece

Marmara dniversitesi
Hastanesi'nde havata
gozlerini kapadr. O-gun

Orhan Ozet' i ziyarete
giProfesor Elif Dalh

den

dedi ki:

'lOrhan Bey kalbinde olu-

YASTAYIf,
Tekel Sigara Fabrikalarrnrn ozellestirilmesine kargr koymak iqin 05.03. ig96

tarihinde olugturulan Tutrjn platformu' Bagkanr, Tekel Eski Genel
Eksperler Derneli Onursal
Itq.:lfi,
Bagkahr Sayrn Abimiz Orhan 6ZET,
imizi, 10.06.2001' de kavbetmenin

gan bir mikop prhtrsrndan
tedavi goruyordu. .Bana:
Ben bu mikroptan olmem.
Tutun Kanununu meclise getirdiklerinde kahnmdan oliirum, dedi...
Kendisini dinlensin diye uyumaya zorladrlrmrzda: Uyuyuncabu liabanir sigara

firmalannrn adamlarr ile- ugragryoium,
diyordu.

"Turkiye'nin sigara ve tutiin pazarrnr
gonul rahath!ryla uluslararasi tritun

tekellerine pegkeq gekenlere " boguna"

duvurulur"' MiLLiyEr12.06.2001

Pazar gecesi yalamrm kaybetti. 6ZET,
in yagamr ttit0n ve TEKEL ile iE ige bir
yaqamd. Ozet yagamrm yitirdi. Turk

tuttinctilujri ve TEKEL ise yagam

savagr veriyor.Tekel

memuru Ali FAiZ'in

oflu olan Orhan 6Zet, rcZq Oiizce
dofumluydu. Orhan Ozet 30

girdigi Tekel'

de

yagrnda

yl Tutun Eksperlili
yaptr. Daha sonra srrasryla Sosyal
10

Yardrm $ube M0d0rlugti, Yaprak Tutun

Bakrrp Igletme $ube Mtidurlugu,
Ticaret' Grup Mud0r Yardrmcrlrdr,

Ticaret Grup Mudurlugit. TEKEL Ge;ei

Mudur Yardrmcrhlr ve nihayet 19781980 yllan arasrnda TEKEL Genel
Mudrirlugu yaptr. Bu gorevden kendi

istedi ile emekli oldu. 1969

vrhnda

hazrrfanan 1177 saynlt Tut0n veiutun
Gkeli Yasa Tasarrsrnr hazrrlayan Komisyonun raportoru, aynr tasarrnrn Ttirkiye

Buyilk Millet Meclisi Komisyonundaki
g6r0gmelerine Tekel temsilcisi olarak
katrldr. 1971 yrhn uygulamaya konulan
Turk Tritirn Standardrnr hazrrlavan TSE

deri n rizunt0sri igindefiz.

Ttitun'Platformu' nun duzenledigi bir
Eok panelin yoneticilifini yaptr.

Tutun iireticilerini bizzat kovlere
giderek, bu konuda aydrnlatan ve
uyara4, kendisini Turk tutun ureticisine, Tekel Eahqanma adayan Tr-irk

Tiitrincrilugrinun duayeni

sayrn

OZETEimizin:
:

Sigara Fabrikalan, kar eden
ve der{ete yrik olmayan kuruluglardrr.
Bu kwuluglann ozellegtirilmesi ekonomimize bir katkr safilamayacaktrr.
Fabrikirlanmzda iiretilen sigaralarm
"Tekel

satrgrrfian sallanacak kann tamamr
Eok uluslu girketlere dewedilecektir.
Devletin bu kuruluglardan salladrfr
kan, Edk uluslu qirketlere terk etmesi
yada ohlarla bolugmesi iEin hakh saylacak bir neden yoktur. Ozellegtirme
sonucu Eokuluslu qirketler yalnz sigara ig pazanmza hakim olmakla kalmayacakla4 ekici tutun piyasalannr,
bu piyasalarda olugacak fiyat dtizeylerin ve ihrag fiyatlanma, kendi qtkarlarr do!rultusunda belirleyeceklerdir."

sozlerihi unutmamlz mumkun delil-

dir.

:r

Kendisini rahmetle anlyoruz.
Nur igifideyat Orhan abi.

-,
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ftk Grda-iE Sendikasr
ESg B<ilge gube Baqkanr
Do-an KAMyIUIN

TdRK

ranincrnrrctnr

ADANITilg ein vegnf{: OrhanOzet
Ttirkiye'nin en Onemli giindem madde-

lerinden birisi Trlhin Kanunu. IMF

Tiinkiye mas.rsl gefi Juha Kahkonen

agrkladr. " Tiittin Kanunu grkmadan
parayok". Ttit0n Kanunu ile tartrgmalar
yeni defil. Yrllardrr gahgmalar, tartrqmalar yaprldr. Bu tartrgmalarda hep iki
taraf vardr. Qok uluslu sigara_telelleri ve
Ttirk tritiinctiltig0n0 insan sallijrnr ilke

edinmig bir avug idealist insan. Bu
idealist insanlarrn oncultig0nri de

Teknik Komite Bagkanhjmr yaph.

Tiitiin

Eksperleri Dernelinin kuruculan arasrnda yer aldr ve Bagkanlgrnr yaptr.
Onun gahgmalannr taktirle karglayan
Tlittn Eksperler Demegi Orhan OZET,i

onursal baqkanlga segtt Son yllarda
Ttirk T0ttinculirg)ne ve Tekel' e karsr

tasfiye hareketine kargr sektorun

guc0n0 birleqtirmek amacryda Tiitiin
Platformunu olugnrnrasr filaini ortava

koydu ve tuurile igff 20' ye yakrn
kurulugu bir arrya getirerek Ttitiin
Plaformunulg.Irdr

Orhan OZET yaptr. T0tun ureticilerinin

gok yakrndan tamdrlr Orhan OZET

orbtue 13.06.2001

TINUN EKSPERLERi
DERNEGi
BOLTENi

den alma zorunlululu getirilmelidir'

KARAYILAN: ABD de tarim gok
boyutlu olarak destekleniyor, tutun'

devlet tekeliyle devam ediyor' TEKEL'

40 bin igEinin yanl slra milyonlarca
insantmutn uretimini degerlendiren,
bu insanlara gelir saglayan bir kuru-

lugtur. Bugiin TEKEL ile birlikte tiitun

ekicisinin de gelecegi yok edilmek
isteniyor. 2000 ylmda ozellegtirilen
iqyerllrinden B bin 2 igqi grkarrluken
tigeron olarak 6 bin 280 kigi alnd'

B6ylece kaytdrgr ekonomiye yol veriliyor.

ORHAN

6zw

iu

son sOYtEgl

rmun \E SIGABA
STMIEIiK

SAI'IAYII,

SEKTOR EAYILSIN

Uluslararast Para Fonu'nun (lMF)

TBMM'den Erkarttlmasm istedili 15
vasa arastnda yer alan ve Ozellegtir-

meden Sorumlu Devlet Bakanhflt

tarafindan haztrlanan Tirtun Yasa Tasansr ile ilgili tarttgmalar surirYor_

..

Gazetemiz DUNYAnTn lzmir Btirosu'nda dirzenlenen toplantrda, Ttirk
'i

I

tirtun sektoruyle sigara

sanayiinin'
stratejik sektor kapsamma altnmasl
istendi. Tutun Platformu Bagkant ve

TEKEL Eski Genel Mtldtirii Orhan
6ZZf, Turkiye Zirqat Odalan Birlili
Yonetim l(rrulu UYesi ve Manisa
Ziraat Odasr Bagkam Nuri SORlvlAN,

Tek Grda-ig Sendikasr Ege Bolge
ve
$ube Bagkanr Dolan KARAYILAN
Bagkant
Dernefi
EksPerleri
irt,-,.,

Faruk GULPINAR'rn katrldrfr toplantryr, tanm yazailmtz Ali Ekber YILDIilr4 u" muhabir arkadaqtmz Sinan

DOGAI\ yonetti. Ege Tiittin tltlug{grlan Birligi Baqkam Mahmut OZGE-

NER'in davetli olmastna ragmen
katrlmadrgr toplanhda kahhmcrlarn
sorulanmza verdigi yamtlar qoyle:

Tiit0n yasa tasanst, Tiirk ttittinctliigiine ve sigara sanayiine neler
getiriyor?
SORiqnnt Tanmda Yeniden YaPilanma programlan ve izlenen politikalar
sonucu Tiirk tanmr gunden giine qokuyor. Qrkacak olan Tutun Yasasr ile
iilkemiz, ttitiinde de tiretici olmaktan
qrkrp ttketici durumuna getirilmek
isteniyor. Bu yasa taslafir, sivil toplum

orgutlerinin gorugleri ahnmadan hazrJandr. Ureticilerin, pazarlayanlann
ve ihracatErlann goruqu ahnarak, illke

Destekleme devam etmeli
6Ztf, Ekonomiden Sorumlu Devlet
Bakant Kemal DERVIS taraftndan
agrklanan Guglu EkonomiYe Gegig
Piogramr'nda yer alan ttrttinle ilgili

maJdelerin Ttitun Yasa Tasartst'nda

menfaatleri dolrultusunda yeni bir

yer alacafrna inantyorum. Bunlar, Ttt-

takr6imrz zaman fiYatlandtrmanrn'
ureticiler igin sakrncah oldulunu 96-

masr, 2002 yrhndan itibaren desteklemenin kaldrrtlmasr, TEKEL'in ozellegtirilmesi, sozlegmeli uretime ve agrk

nun kurul-

vasa qrkartilmasr gerekiyor' Taslala

irn OUt"nt"me Kurulu'

ruyoruz. Agrk arttrma fiyatr son 3 yln
ihiacat fiyatlannrn yiizde 15 eksigi
olarak beiirleniyor. Fiyat, uretim maliveti ve ihracat fiyatlarr goz onune ahnarak, herkesin benimsedili bir kurul

arttrmah sattg sistemine gegilmesi'
ttitun ureticilerin alternatif ur0n
projesi ve dofrudan gelir desteS-iyle

tarafrndan belirlenmelidir' Qiinku
t{ltuntin miktan ve kalitesi,.hava Sartlanna balh olarak degiqir' Uretici agtsrndan en biiytik sorun, destekleme-

nin kaldrnlmastdrr. Tasanda uretim
alanlanntn ne qekilde, hangi kurum
tarafindan belirlenecefii de

agrkga

belirtilmiyor. Oryantal tip ttlttrn ithalatt
tamamen yasaklanmaltdtr' Turkiye'de
vetisen Virginia ve Burley tipi tiitun'
riguiu ureticilerinin ihtiyacrnr kar.qrla-

..,iyottu o zaman bu tip tutiinierin
iht-iyag kadar ithalatrna yol agtlmahdrr'

colptt'tRR: Thslakta fiyat belirleme
formtilu gerqekgi degil' Burada
amag, fiyah siyaset iistii tutabilmektir'

Uretici tutiinlerinin altm ve sattmt
baghkh maddeyle getirilmek istenen

sozlegmeli 0retim, tuttine uygun
modet degildir' Yaklagrk bir yrl once-

den yaprlacak sodeqmede belirlenen

kilogramrn ve kalitenin tutuP tutmabelli degit. Artrrmah satrg meryacalr
-t

temeli ise iiretim planla-

"a.ti.tin
dayaruyor' Yerli veya yabanct
maslna
Turkiye pazannda
firmalannln,
sigara
tutttklutt sigara miktan kadar ttitunu
dogrudan ve dolayl olarak Tiirkiye

:',{irisilijiii:itiit1ll#R-:F$*

:;':''''-'.'

desieklenmesidir. 15 Kastm 2000'de

yaymlanan hukumet Programtnda'
itbO sayrtr Ekici Tutun Piyasalanntn
Desteklenmesine Dair Kanun'un gii-

nun gartlanna uygun hale getirilmesi

ifadesi
Ealtgmalanntn tamamlanmasr"

y". Llyo.. IMF'ye verilen 2001 tarihli

Lt niyet mektubunda

ise destekleme

ahmlanmn 2002 yhndan itibaren ka-

demeli olarak kaldrnlmasr ifadesi var'
Ama onirmuze gelen yasa tasartstnda
desteklemenin bu Yrldan itibaren
kaldrnlacalr kaydediliyor' Dofrudan

gelir destegi uretilen tuttine delil'
IretmeYece!i miktar igin ekiciYe
odeme YaPilmastnt ongoruYor' Bunun desfekleme kavramryla ilgisi yok'

Ttirkiye'de uretimi Planlamadan'
flitunlin agtk arttrma merkezlerinde
sattglm temin etmeden desteklemeyi
kaldrnrsamz tirtun irreticilerini goku-

Iuslu girketler tarafindan yonetilen
altctlartn hegamonyastna terk eder-

siniz. Tasanda oryantal ve yan oryantal (yaprak ttrtun, krylmq tutun' tresninf traUnae tutun) tiitiin ithal edile-

memesi hukmti bulunmahdrr' Gtim-

ruk Birlifii

anlagmastnda krYlmtg

Ig
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TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

tutiin :sanayi [runu

igin

sayrldrfr

OZET: Ozellegtirme Yuksek
Kurulu, TEKEL Sigara Fabrikalan'nrn 3 yl iginde ozelleq-

Yunanistan'daki tut0nu

buraya getirirler. dretimin
bolgel6re ve tuttin tiplerine
gore belirlenmesi, geffaflrk
ufruna halka ve ureticiye

tirilmesini ongoren karar ahyor.

Bu, difrer ozellegtirmelerden
Eok farkh. Sigara ureten

aEklanmasr gerekiyor. Boylece
sozlegmeli uretim gereksiz hale

qokuluslu girketlerin derdi,

Ttirk ttituniinu korumak defiil,
birbirleriyle rekabet etmektir.
Trirk tutunuyle sigara irretimi
ikinci planda kalacak ve tuketimi gok drlgecektir. Tutun
ureticileri tarlalannr terk ede-

gelir.

Tiltiin, TiiMamulleri ve Alkolli.i
igkiler' Piyasasr Diizenleme
Kurulu oluEturulmasr ringciriiliiyor. Bu kurul sorunlan
Yasa tasarrslnda

tiin

cektir. TEKEL'in iiretim hakkr-

na sahip oldufu markalarrn
devri onlenmelidir. Devletin
pay drgrndaki hisseler t0ttin

g<izebilir mi?

SORIvIAN: Taslakta yer alan
Tut0n Kurulu'nun yasayla bir-

likte kurulmasr

gerekiyor.

tjreticilerine, selrtordeki igEile-

Aynca kurula, uretim alanlarrnr
ihracat kalitesine gore belirleme yetkisi verilmelidir. Boyle-

re, TEKEL sigaralarrnr pazarlayanlara, kriEuk tasarruf sahiplerine sahlmahdrr. dreticilere ve

ce Gtrteydo$u ve Dofu Anadolu'daki

ihracata uygun olmayan ttitunlerin
uretimi kademeli olarak kaldrrrlabilir.
GULPIMR: Tuttn Kurulu, mutlaka
ozerk olmahdrr. Ancak taslakta tutun

ithalatr ve destekleme yetkileri

Bakanlar Kurulu'na veriliyor. Demek

ki hala tutuniin politikadan koparrlmasr dugunulmuyor. Kurulu
olugturacak komisyonun 5 uyesinden
biri TEKEL, Saghkh bir Tutiin Kurumu

olugturulmasr isteniyorsa TEKEL'in
temsil oranr artlnlmah, TEKEL miiesseselerinin de kendini ifade edebilec-e$i bir

sistem getirilmelidir.

OZET Tutun Kurulu'nda TEKEL igyerlerinde orgutlu bulunan igEi sendikasr.veya konfederasyon mutlaka
yeralniahdlr.
TEKEI-, bitirilmek isteniyor
TEKEL'in ozelleEtirilmesinin getire-

celi sonuElar neler olabilir?
SORI\{AN: TZOB olarak ozellegtirmeye defil, ozelleqtirmenin yaprhg
geklinq kargryz. Devlet bu yukten
kurtulmak istiyorsa TEKEL'i 0retici-

lere, ihracatgrlara ve

Eahganlara

devretmelidir. Burada devlet, sadece
denetirn gorevini yapmahdrr. Taslakta
sigara I fabrikalannrn durumu belli
de{il. :Bu fabrikalarr anonim girket
haline.getirilip Tutun Kurulu'na devrettilinizde Turk tutununun devamr
sallanhbilir. Aksi takdirde yabancr
tekeller sigara fabrikalarrnr olmayacak

paralara alr, aldrktan sonra "Bunlarrn

teknolojisi eski" diye kapahrlar.
Dolaysryla Turk sigarasr da ortadan
kalkmrg olur.

GULPINAR: Tutunun

ve

nursa Girneydogu Anadolu Bolgesi'nde uretilen 25-30 bin ton tutrinu
eritme qanslmrz da olur. Boylece o
bolgede hig tutiin ektirmemek gibi
radikalve zor kararlara ihtiyaE kalmaz.

KARAYILAN: Tek Grda-ig Sendikasr

olarak TEKEL'in ozellegtirilmesine
kargr dava agtrk. TEKEL'i yonetenler,

bu kurumu bitirmenin

hesabrnr

Bir taraftan dalrtrp di{er

yandan ahyorlar. Krkafag, Selendi ve

Kula'da igletme aErldr.

iqEilere ynzde 20 fiyat indirihisse satrlmah, ureticiler 5 yl

boyunca odemel tutunle yapabil-

yl boyunca hissedarlardan bagkaslna satrlamelidir. Satrlan hissele4 10

sigara

fabrikalannrn stratejik onemi oldufunu sawnuyoruz. TEKEL'in elindeki
sigara fabrikalan ve marka,larr koru,

yapryor.

mile

Ti.rzla'daki

makineleri ahp goturduler. TEKEL'in
Odemig'teki yerini 980 milyon liraya
sattrlar, ayhk 1 milyar 800 milyon
liraya tutun koyacak yer kiraladrlar.

Haftada 5 gun gahglhyor. Pazartesi
gunrl ise makineler gahgtrrrlmtyor.
Boylece ..ayda 144 ton sigara kaybr

oluyor. Ote yandan piyasaya sigara

yetiqtirilemiyor. lstanbul Sigara
Fabrikasr'nr 3 vardiyaya donugturme
hesabr yapryorlar. Bu durumda izmir

Sigara Fabrikasr'nl -kapatacaklar.
Balhca'y 3 vardiyaya donugtururlerse
Adana ve Malatya Sigara Fabrikalarr'nr
kapatryorlar.

mamahdr. 2000 yrlnda qartlarrn gok

uygun gitmemesine rafrmen TEKEL'in Hazine'ye odedili vergi ve
fonlarm toplamr 2.8 milyar dolardtr.
Satry hasrlah ise 3.5 milyar dolar.
Dryarrdan alaca$rnrz krediyi diigiind0lunuzde kaybedeceginiz gelirin ne
olacalr netleqir.
Bunun drqnda TEKEL'in T0rkiye'nin
dort bir yanrnda mal varhfr var. Biz 3
yldrr istiyoruz, vermiyorlar. Maltepe
Sigara Fabrikasr'nr arsast ve binalarryla birlikte bir firmaya verin.

TEKEL'in biitiin fabrikalannr yeniden
yapabilir. TEKEL'e diinya kadar para

odedifi gibi kendisine de dunya kadar

para kalr. Samsun Sigara

Fabri-

kasfnda 25 makine var. 4 tane daha
monte ediliyor. Modern fabrika, ama

malzeme standardrnrn duquklugii
nedeniyle beklenen uretim sonucu
ahnamryor. Bu yonetim dikkatsizligi
mi, imalat hatasr mr, yoksa sigara
fabrikalannrn elden grkarilmasrna
yonelik delilmi? TEKEL'in 4-5 milyar
dolar edebilece$ini soylemek komik

dejil, alrr bir ifadedir.
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