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Tanmsal girdi iireten firmalar.,.
Satrg magazalanmlzdan
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Gtinderilen fdalar fdyntansrn veya yaynlanmasm iade een€zler.

. \halardan

ve5a gevfuilerd€n dogacak sorum-

luluklar yaa sahiplerine aittir.

. Yaynlanan yaalardan kaynak gristerilerek
alnh yaplabilir.

'

Reklam fi'ratlan ve Eartlan anlagmalarla belirlenir.

.

Dergimiz iiq ayda bir grkar.

Ek niyet melduplan, ttrtirn yasast Ealgmalan, Anayasa galqmalarr, Dunya
Ticaret Merkezi' ne saldln derken 2l.Y0zyrln ilk srcak savagr baqlamrg oldu. Bu
savag, Yeni Dunya duzenini, te}<nolojinin hangi yonde ilerleyecefiini, devlet
harcamalarrnrn ve iligkilerin hangi esaslarda degiqecelinin belirlenecefi, hatta
haritalann degigecegi bir surecin baglangrcr olan bir savag. Ditelimiz gok uzamadan ve yayrlmadan son bulmasl. Zaman iEinde bu gekillenmeyi ve sonuElannl gorecegiz.
Yaz rehavetinden sonra bizleri yolun gundemli sancrh gunler beklemekte.
Savag Ttirkiye'yi ne kadar etkileyecek? Asker gonderilecek mi? Ekonomik kriz
derinlegecek mi, vatandaqm geEim derdi artacak mr?.... v.s. Korkanz ki butun
bunlarrn araslnda Tutun Yasasr ve Gkel'in ozellegtirilmesi giindemi belirlemeyecek ve Turk tutunctilufiiinun uzerinde oyun oynayanlann ekmeline ya!
s0rulecektir. Oysa ki hem tiitunculer hem de ulkemiz igin bu konu hayati onem
arz etmektedir. Tutiin dtinyastnt karanhla gomecek bu iki gahgma onlarca
sorun araslna srhgtlnhp unutturulmamahdr.
2001 yh uri-rnu tesbit gahsmalan biz Tutiln Eksperleri iEin yolun bir donemin
baglangrcrdrr. Kasrm aynda baqlayacak olan Ege tesbitlerini, gegitli bolgelerin
tesbit, ahm ve ambarlama Eahgmalan izleyecek. Bu yl tum T0rkiye'de kotanrn
doldurulamadrlrnt gormekteyiz. Bu durum ozellikle harmanlarda ihtiyacrmrz
olan Ege, Karadeniz ve Marmara iEin Eok tehlikeli bir noktaya gitmektedir. Ege
Bolgesinde iiretilen 90 milyon kilo tutun, ihracat ve iE ttiketimi kargrlamaktan
uzaktrr. Evet, bazilarnrn ifade ettigi gibi "elimizde stok var, oradan kargrlanz"

denilebilir. Ancak bu stoklarrn iginde, uretimden vazgeEen ureticilerinde
oldufunu gorerek, yann stoklar tukenip tutune ihtiyacrmrz oldufunda hangi

ekiciyi bulup tirt0n ektirecegimiz sorusuna bu gunden cevap bulmamtz gerekir.
Bu yojun donem aynr zamanda gelecegimizin belirlenecefi bir donemdir. Yeni
ve yolun temponun meslektaglanmza hayrh olmasrnr diler, enerjilerini boga

harcamamalarrnr, ilerideki gunlerde bu enerjinin her zerresine ihtiyacrmzrn
olacajrnr hahrlatrrz.
Kamuda bir tayin donemi daha gegti. Bu tayin doneminde de istekli talnlerin
yant slra istek drgr tayinler de gerEeklegti. Bizler, atama gricrin0 elinde bulunduranlardan yasal zemin iqerisinde, hakka, hukuka uygun, kiqiyi magdur etmeyecek atamalar yaprlmasrnr istiyoruz. Her ortamda, mafdur olan arkadaglanmtzn yanrnda yer alacaglmm ifade ederken, yonetenlerden yasalara, yonetmeliklere uygun atamalar ile verilmig yargr kararlanna saygr bekliyoruz.

ulkemizin iEinde bulundulu ekonomiksrhntnn agrlabilmesi maksadr ile kamu
harcamalarrnr krsma kapsammda kamu gahganlannrn res'en emekliliginin
dirguntildugu basmda yer almaktadrr. Tekel' de bir gurup meslektagrman da
dahiloldufu, kurumda 30 yrhnr dolduranlan emeklilile zorlayan Dogu ve Guney
Dolu Anadolu Bolgesi' ne yaprlan talnler bizleri 0zdu. Hayatlarrntn 30 yhnr
Tekel' e adamrg meslektaglarrmza yapilan bu uygulama haksrzhk degil mi?

T(.[IUN EKSPERLERi DERNECi
Adrna
Sahibi ve Yazr iEleri itlltidiiri.i: Oktay QELiK

e-mail:okcelik@hotmail.com.
ADRES: 1434 Sok. No.:9/10 35220
Alsancak / iZMiR
Tel.:0.232.463 97 57

- 463 97 56

Falts:0232.463 97 56
www.tutuneksper.org.tr
e-mail:dergi@tutuneksper,org.tr
Haberlegme Adresi: PK. 192 BasmahandiZlvliR
Kartaf Matbaasr

Ekonomik nedenlerle (sayfa adedi artarak) artrk 3 ayda bir Erkacak dergimizin
bu saysnda TB.M.M.'de kabul edilen Kamu Gorevlileri Sendikalarr Kanunu ve
Iligik Yonetmelikler ile t0trine yonelik Resmi Gazete' de yaymlanan kararlan,
Tekel Yaprak Tritrin Araqtrrma Geligtirme $ube M0diiru Celalettin qELiK' in,
aragtrrmacl arkadaglar igin iyi bir kaynak olacalrna inandrlrmrz 'Avrupa Birlili
ve Tutun" uzerine Eahqmastnl, yine Siileyman SARICA'nrn keyifle okuyacafrmrz
bir yazrsrnl bultenimizin sayfalan arasrnda bulacaksmz. Biitun bu yazrlarr bir
solukta okuyacaf mza inanryoruz.
fukadaglarrmzm Eofiunda - tum toplumda oldufu gibi - gelecelini goremedifrinden bir karamsarhk, bir umitsizlik, bir huzursuzluk mevcut. Kotti bir donemden geEtigimiz aErk. Ama unutulmastn ki her sabah taze bir baglangrEtrr,
hayat her geye ra$men devam etmektedir. Varhlrmlzr surdiirebilmek iEin ayalda
durmak, guElu olmak zorunda)nz.
Salhcakla kahn.
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GCINDEIVI
Gegen

yl ulkemizde yaganan

ve asnn felaketi olarak da adlandrrrlan 17 Agustos depreminden
sonra actlartmrzr y0rejimize gommug, yagananlara bakrp biraz gidenlerin geriye gelmeyecefini
dug0nerek biraz da bireysel ya da toplumsal hatalarrmrzr gorerek "artrk higbir gey eskisi gibi
olmayacak" demigtik. Nitekim bu gun hiEbir gey gibi iddiah bir ifade kullanamasak bile bazr
geylerin degigtigini kabul etmeliflz. Ancak amacrm bunu tartrgmak degil. "Artrk higbir gey eskisi
gibi olmayacak" sozunun, 11 Eylul 2001 g0nun0n "Kryamet Giinu" olarakanrlmasrna neden olan
terorist eylemin Amerika' da gerEeklegtirilmesinden sonra her lafrn bagrnda telaffuz edilmesi ve
buna artrk herkesin inanmasr. ikiz kulelerin artrk olmamasr, Amerika' da yagayan insanlarrn giiven
duygulannrn gordtigu zarar ya da yeni saldrrrlarrn olabilecegi endigesi ile iEinde bulunduklarr
psikolojiye iizulmekle ve bu sendromu uzun sure taqryacaklarrna inanmakla birlikte benim asrl bu
olaydan sonra dikkatimigeken srkga kullanrlmaya baglayan "Yeni Diinya Duzeni" kavramr.
Gayri Safi Milli Hasrlasr y[ksek geligmig ulkelerde girketler, guElit kaynak aktanmr ile sahip
olduklarr ileri teknolojilerini surekli geligtirerek bugtinku elektronik ve iletigim seviyesine hrzh bir
gekilde gelinmesini safladrlar. Bunu yaparken tek d0qun0len gey teknolojilerini geligtirmede
rakiplerinden onde olmak, maliyetlerini d0gtirmek ve yeni pazarlara aErlarak daha fazla satmak
olunca. tabii ki pazar da Celiqmekte Olan 0lkeler oldu. Elektronik ve iletigim Teknolojisinde son
yllarda geligme Eok hrzh olup hrzla yayldrgr iEin Earprcr olmasr bakrmrndan onu ornek verdim.
Yoksa hemen hemen tum sanaf ve tanm urunleri iEin bunu soylemek mumkun. SonuEta
Celiqmig Ulkeler daha da zenginlegirken diger ulkeler daha fazla tuketen, drg ticaret dengeleri

ATATURK
Digor ki..,

devamh
barrs

siirekli olarak aleyhlerine geligen toplumlar haline geldiler. BirkaE sanayileqmig tilke biitge
fazlalarrnr nasrl eritecelini diiqtinurken, pek Eok trlke ise b0tge aErklarrnr kapatma Eabasr iEinde
oldu. Tabii vatandaglarrnr daha fakirleqtirerek.
Bugun ise nerede yanhq yaprldrgr sorgulanryor. Dunya nufusunun buyuk krsmrnr teqkil eden fakir
toplumlarda 8-10 zengin 0lkeye kargr ortaya Erkan ve giderek buyiiyen tepkiler bastrnlmaya
galtqiltyor. Fakir ulkeleri yllardrr IMF ve D[nya Bankasr krskacrna alarak onlan sadece pazar olarak
gorenler, uzerlerinde modeller deneyenler. ortaya qrkan tabloda sosval patlamalardan endise
etmekte, bugun biriken ve odenme sansr olmayan alacaklanndan vazgecmeli d0sirnmeKedirler.
1 1 Eyltil hiE gtiphesiz terorist bir saldrrrdrr. Yeni bir milat falan olmasr dusunrilemevecegi gibi iri bir
geylerin baglangrcr da olamaz. Ancak dtinyanrn bu gunlere bir gunde gelmedigi. gelinen noktavt
bu gun gormeye bagladrgr da bir gerEek.
Kuresellegme ya da Cloballeqme olarak ifade edilen ve 20 yrldrr Dunya iilkelerinin ekonomik ve
sosyal hayatlarrnr gekillendiren modelde guElu ekonomik yaprlarrna dayanarak kogullarr
lehlerine belirleyen Celiqmig 0lkelerin, bugiin Celiqmekte Olan ya da Az CeliEmiE Ulkelere karEr
izledikleri politikalannr yeniden gozden geEirdikleri antaqrlmaktadrr.
Ulkelerin tarrmsal destekleme politikalarr tanmsal ve sosyo-ekonomik yaprlan ile tarrmsal politika

amaglartna gore degigiklik gosterirken, tanm sektorir Getiqmekte Olan dlke ekonomilerinde
Geligmig dtkelere kryasla daha onemli bir yer tutmaktadrr. Bu husus Geligmekte Otan Ulkeler iEin
tarrmsal destekleme politikalarrnr zorunlu krlmaktadrr. Oysaki uluslararasr finans kuruluglarr
verecekleri borca kargrhk bugun iilkemizde oldugu gibi tanmsal desteklerin kaldrrrlmasrnr kogul
olarak one siirmektedirler. Celiqmig Ulkeler ile GeliEmekte Olan Ulkeler arasrndaki dengesizliQe
bakmaksrzrn Tanmsal iir0nlerimizi dunya fiyatlarrndan rekabete mecbur etmektedirler. Oysaki
geligmig ulkelerdeki uretici orgritlenmeleri, tarrmsal teknoloji, sallanan kaynaklar ve tanmsal
uretimin yaprlcirgr arazi olgekleri, kalabahk nirfuslu, k0guk olgekli arazi yaprsrna sahip, kooperatifEilik, uretici birlikleri gibi orgutlenmelerizayrf, bizim gibi ulkelerle aynr degildir.
Genq nufusa sahip iilkemizde nufusun % 35' i krrsal alanda yaqayp tarrmsal uretimle geEimini

saflamaktadrr. Son yrllarda izlenen tarrmsal destek

ve

kitlelerin
durumunu
iyileEtirecek
uluslararasl

tedbirler

s0bvansiyonlarrn kaldrnlmasr

politikalan kendi kendine yetme hedefinden bizi uzakla$trrdldl gibi grda guvenlifiimizi de ortadan
kaldrrmaktadrr.

Dtnyanrn en onemli $ark Tipi tiitiin Lireticisi ulkemizde bu irretimi saglayan 600.000 ailenin yani
yaklaqrk 3,5 Mityon insanrmrzrn gelecelinin IMF tarafrndan kredi diliminin serbest brrakrlmasrna
on kogul yaprlmasrnr ve dayatmanln arkasrndaki yabancr tekellerin Turk Sigara Pazanna sahip
olma amacrnr gorerek, yonetenlerimizin veto edilen "Tutirn Kanunu"'nda rsrarcr olmamalannr
diliyorum.
Saygrlarrmla.

isteniyorsa,

Faruk GULPIIi{AR
Yonetim Kurulu Baskanr
farukgulpinar@tutuneksperorg.tr

ahnmahdrr.
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TUTUN DOSYASI

toplum kesimine belirli bir gelir aktanmr yoluna gidilmektedir. Kaldr ki
trlkemizde tutunde destekleme yapr-

karlarmr on planda tutmastndan daha

lan bolgelerin daha yeni terorle mucadeleden kurtulmug, fert bagrna duqen
milli gelirin en di.igukbolge oldulu da
dikkate ahnmahdrr. Bolgede yeni des-

dkemizde ig ve drg borElarrn suratle
tasfiyesi, irretim ve ihracata donuk

tekleme politikalan olugturulup yiiriir-

desteklemenin

Butun bunlann guqlu iktidarlarla
yaprlabilecegi muhakkaktrr. dlkemizin
kotii uyguladrfir mevcut sistemin guglendirilmesi veya yenilenmesi gerekmel<tedir. Krsacasr mevcut durumun
sorumlusu yonetim boglulu ise gozum de yine guElu ve kararh yonetimdir. Tuttin konusunda yaprlmasr

terk edilmesi, bir iilke igin olacak gey
degildir. Biz desteklemeyi kaldrrahm

Tirtun konusu gundemden d0gmeyecege benzer. Sayrn Cumhurbagkanlmlzln tutun yasasrnr geri gonderme
gerekgeleri belli oldu. Sayrn Bagbakanrmrzrn gerekEelerinin siyasi oldufiu
gorugune katrlmak ise salt olarak

mumkun defil. Sayn Cumhurbagkanrmua bagta ekiciler olmak uzere ilgili
taraflardan aydrnlahcr bilgi ve belgelerin aktrgr ve bilgilendirildili muhak-

kak. Ancak Hukumetin bog durmadrgr Dogu ve G.Dogu tutirnleri iqin iki

kararnameyi hazrlayp yasalagtrrdrlr
anlagrhyor. Bu kararnameler Dogrudan Celir Destegi ve Altematif Ur0n
Projeleri olarak ozetlenebilir. Bir an-

lamda Sayrn Cumhurbagkanlmrzrn
geri gonderme gerekgeleri ortadan
kaldrnlmaya Eahgilmrghr.

IMF'ye verilen niyet mektuplannda
bankalarla ilgili duzenlemelerin, yine
Merkez Bankasr ile ilgili duzenlemele-

rin yer almasrnr anlamak mirmkundur. Buna karqrhk Telekom ve Tekel'le
ilgili ozellegtirme kararlannr anlamak
ve hakh bulmakta zorlandrlrmn be-

lirtmem gerekiyor. Hatta buna geker
fabrikalarryla ilgili kanunu da eklemek

gerisini sonra dugunur0z manhlnt
ise anlamak mumkun defi ildir.

Kaldr ki tiltun yasasrna yalntzca ekonomik olarak bakmak da biraz safdillik olur. Bu yasada uluslararast tu-

tun kuruluglanntn menfaatlerini ve bize kredi veren kuruluqlartn alacak tahsili ile ilgili garantikaygrlarrnr goz ardt
etmemek gerekiyor.

tikalann geqerlikte oldugunu goriiyoruz. Keqke boyle olmasaydr. Atala-

nmz "para alan buyruk da

altr"

demiglerdir. Butun bunlara ralmen
ulkemizin hala ayakta kalmastna bize
ralmen batmamastna gukretmek

gerekiyor.

Bir bagka ifadeyle bize

dugeni once bizim yapmamz gerekiyor ki ulusal onurumuz zedelenmesin.

Ulkemizde uygulanmakta olan ekonomik programlann tamamtnda iire-

tim ve ihracat buna balh olarak da

mrzda bahsettigimiz goz[im onerilerine yeni bir gey eklemek gelmiyor
igimden. Yaprlmasr gerekenler bellidir.

Ilgili kurum ve kuruluqlann yapacaft
bilimsel bir gahgma sanlnm konuya
cek bir Eoziim de inanryorum ki grkacakhr.

Alacakhlarn kaprya dayandrlr bir girketin elindeki mallann haczi gibi algtladrlrm Tekel, Telekom vb. kuruluglann yok pahasrna satilmasrna bir
qahgan hatta vatandag olarak igim el-

vermiyor. Gerekli onlemleri alarak
elbette Gkelde Telekom da satrlabilir.
Ama bunun gekli ve kime yaprlacafr
da onemlidir. Yapmamrz gereken
daha onemli igler oldufuna inanryorum. Siyasetgilerin yapacaklannr segim bildirgelerinde aqrklamalan ve
ona gore oy alarak uygulamaya koymalan daha demokratiktir. Dayatmalarla yaprlanlar, ulkemizin Eahganlannln ve uretenlerinin havnna olmamaktadr.

sosyal politika ayaklan eksik kalmrgtrr.

Aksine vahgi kapitalizmin actmaslz

gerekiyor.

Bununla birlikte bazr dirzenlemelerin
yaprlmasr gerektilini kabul ediyorum.

kemizi sosyal..patlamaya gotttrdiigu
bir gergektir. Ulkemizin moral defierleri bunu engelliyorsa da salhkh bir

Destekleme politikalannln yeniden

gerekenler iqin daha onceki yazlan-

rgrk tutacaktrr. Herkesi memnun ede-

Buttln bunlara ralmen yaPmamlz gerekenleri zamantnda yapmayrp ulke
ekonomisinin bu hale gelmesinde elbette kredi kuruluglanntn sugu yok.
Zamanrnda yapmamz gerekenlerin
bir krsmrnr dayatmalarla yaptrfrmrz bir
gok konu var. Hatta hala pop0list poli-

kurallan iEinde bir aragtrmaya gore
altryuzbin kigi igsiz kalmrqtrr. Uretmeyen ve tuketmeyen bir ekonominin til-

gozden geEirilmesi makro ve mikro
hedeflerin belirlenmesi gibi. Dunyanrn hemen her yerinde tanm urtrnleri desteklenmekteve soz konusu

politikalarrn geligtirilmesi kayt drqr
ekonomi yerine vergilerin dugurulerek tabana yaylmasr gerekmektedir.

kaldrnhyor olmast, bolgenin kaderine

luge konulmadan

Ramazan GENQ
YazrbaEr lEletme Mtidiirti

dofalne olabilir?

yapr olmadrflr muhakkak. Ulusal
programr olmayanlar uluslararasr
programa mahkumdurlar. Bu program da adl [stunde ilgili gewelerin Et-

Sayn Cumhurbagkarumran bu iadesinin butun bunlan bir kez daha delerlendirme frrsah sallamasr en buyuk arzumuzdur. Ne var ki Hilkumetin
anlagrlmaz bir kararhhkla yasayr yeniden Meclisten gegirecegi anlaqilryor.
Gonirl isterdi ki Hukumet bunu flrsat
bilip yeniden daha akrlcr bir duqunceyle yasayr yeniden ele alsaydr ve
taraflan dikkate alan bir duzenleme
igine girebilseydi. Kegke...

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

lebilen garanti egik miktarlannt belirleyen ve ham tttirn sektoru ile ilgili
2B48€B sayh tuzulti degigtiren 25
Haziran 1999 tarihli Komisyon Tiizu-

Ulusal Programda tiittrn ile ilgili yer alan miiktesebat agalrda belirtilmigtir'

2O75/92/EEC: Ham tutiin Pazanntn
ortak organizasyonuna iligkin 30 Haziran 7992 tarihli Konsey

1823/19991EC: Ham ttitunde geri
satrn alma programl kotasr uygula-

2077 /921EEC: Tuti.in sektorunde qubeler arast dtrzenlemeler ve anlaq-

tvr

mastndan muaf yiiksek kalite gruplarr

malar ile ilgili 30 Haziran 1992 tarihli

AVRUPA BIRLIGI

KonseyTtizulu,

2'1,79192/EEC: Tutiin konusunda
Kanarya Adalan igin ozel ithalat on-

lemlerinin uygulanmastna iligkin

VE
tl

gu,

Ttiztifu'

detayh kurallarr belirleyen 30 haziran
1 992 tarihli KonseY Ti.iziigti'

la

86/93/EEC: Tuttrn sektoriinde gubeler arast di.rzenlemeler ve anlag-

T IITUN

malarla ilgili 2A77192 sayh Konsey
Tuzirlunun uygulanmasr igin detay'h
kurallarr belirleYen i9 Ocak 1993
tarihli KomisYon Tiizugu'
l77l/93/EEC: 1993 hasadrndan bu
yana tutun bilgilerinin bildirilmesi
haklanda 2 Temmuz 1993 tarihli Ko-

misyonTiiztiEl,
2427 /93/FEC: Topluluk Ttitttn tuagbrma ve Bilgi Fonu ile ilgili 2075192

AVRUPA einliGi mcinreseBATININ tisrmninesine ilignin rtiNriYE ULqSAL PROGRAMI

r.

Awupa Birligi Mnktesebatrnrn dstlenilmesine iligkin Turkiye Ulusal Programt, 24 Mart 2001 tarih ve 24352
Mukerrer sayh Resmi Gazetedeyaynlanmtgttr.

Tiirkiye Ulusal Programr, igerik olarak
detayh degildir. Konular gok genel
ifadelerle anlatrlmrgttr'

Bir tanm tjrunu olmasr itibarife, tutiin "Ortak Tarrm Politikasr" boltimtin-

de oldukga

YuzeYsel

olarak

ele

almmqilr. Buna gore Tekel kanununun yasallagmastyla birlikte, Tekel'e
ait fabrikalarrn ozellegtirilmesi ve ttitun fiyatlannn 2002 yltndan sonra
Borsada olugmasr ongorulmektedir'
Tanm ve Kolgleri Bakanltfl tarafrndan uretim fazlasr urunlerden olan
ttittin iginde "Alternatif Uriin Projeleri"
geligtirme gabalanntn stirdtrruldtigu
ifade edilmektedir.

Tutirn irretiminde piyasa fiyatlanntn
esas altnacag ve bu gerEevede tiitun
muzayede sisteminin kurulacalrndan

bahsedilmektedir'

sayh KonseY TirzuErntn uYgulanmasr iEin gerekli detafan belirleyen
Eyltil 1993 tarihli Komisyon Tiizug)'

1

3477 193/EEC: Tuttin Sel<tortinde ta-

nmsal gewim otanlnln uygulanmastna iligkin 17 Arahk 1993 tarihli Komis-

yonTiizufiii,

.

415l96lECz lglenmemiq tutun pazannln ortak olarak duzenlenmesi hakllr:rda 2075192 sayrh ttiziigu degig-

tiren ve 1996 ile 1997 hasad iEin
tutiin tur gruplan olarak yaprak tiltun
garanti egikleri belirleyen 4 Mart 1996
tarihli KonseY Ttrztlu'

2848/98lEC: Ham tutun sektorunde
prim programt ve uretim kotalan ile
uretici gruplanna verilen ozel yardrm
ile ilgili 2075192 sayh Konsey Tiizt-

gtintin uygulanmasr ile ilgili detayh
kuralfan 22 lualtk 1998 tarihli KomisyonTuzufii,
66O/l999lEC: 1999, 2000 ve 2001
hasadt igin ttlr gruplan ve iiye devletlere gore yaprak tiitun primleri ve
garanti egiklerini belirleYen VC

2075192 saYh ttizulu defigtiren 22
Mart 1999 tarihli KonseYTuzugu'
1373/19991EC: 1999 hasadr igin
bagka bir qegit grubuna transfer edi-

velveya hassas uretim bolgelerini
belirleyen 20 Alustos 1999 tarihli
Komisyon Tuziifii,
2636179991EC: 2000 Yhndan sonraki hasatlar iqin tutiln konusunda
bilgi iletiqimine iliqkin 14 tuahk tarihli
Komisyon Tiizu!u,
Aynca iglenmemiq tirttinde Avrupa
Birligi mevzuatlnln tamamlna ait
Konsey ve Komisyon Tirztrkleri, Inter-

net ortamrndan allnarak tercume ettirilmiqtir.
rr.

AVRUPA Biru-ici ve

rannn

1) Ortak Tanm Politikast ve UYum
Si]reci:
Tanm alamnda Turkiye-AB iligkileri;
tanm iirtinterinin serbest dolagtmtnt
saglamak uzere Ti.rrk tanmnm Ortak
Tanm Politikasrna (OTP) u)rumu,

tanm uriinleri ticaretinde kargrhklt
olarak tercihli bir rejim uygulamast
(tanm tavizleri) ve iglenmiq tanm
urtinleri, konulan olmak irzere tiq
yonlii bir geligme gostermel<tedir'

Tanm alantnda Ttirkiye-AB iligkilerinde en oncelikli konu, Tirrk tanmtnm OTP'na uYumudur. Turktanmmtn
OTP'na uyumu gerEeklegti!inde,
Turkiye ile Toptuluk arastnda tartm
trrunlerinin serbest dolagrmr sa{lanacak, dolaysrla iqlenmig tanm iirunleri ve kargrhkh tarrm tavizleri ile ilgili
rejim OTP'na uyum kaPsamna girereksona erecektir.
Ancak, Topluluk sistemine uygun ye-

terli bir

altYaPr oluqturulmadan,

OTP'ntn ulkemizde uYgulanmast
mirmkun gorulmemel<tedir' UYumun
agamah bir gekilde gergeklegtirilmesi
gerekmektedir. Ulkemiz tanm sektoi,l.t.rn lduri yapnl, 0retim, tuketim, fiyat ve Pazar politikalarrna, verimlilik ve
rekabetten, lorsal, bolgesel ve gevre-

sel kallqnma politikalarrna kadar genig bir alanda altyapr gahgmalan so-

tg
:i:.-::i'.;i.+1i,;ii-f;.ti
:.:.t:::tr-1,..,iil.l:lllii.'.+.+:iti.;ii-'{E*;,*.l:t'i;:'l*ilii:.+'1ii-.*j-i'i'=+.-::
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herrgt hirn tarrnsd

Topluluk mfrlCesebaUnn hrcim olarak en fazla lqsml Tanm selrtomnde

)e'lre p@na gib lol4AHan tarun-

yeralmaktadrr.
1963 tarihli Anl<ara Anlaqmasr, belirli
agamalardan sonra Ttrkiye'nin AB'ne
tam iiye olmasrnr ongormektedir. Bu
hedefe ulagrlabilmesi igin hazrrhk donemi, geEiq donemi ve son donem
olmak tizere rig agama ongoriilmugtur. 1973 yrhnda yururluge giren Kat-

tanmsal trrnn ihracatnrrn % 76's ter-

ma Protokol ile

geEig doneminin

sirresi ve bu donemde, tanm da dahil

olmak uzere taraflar arasndaki ticarette geEerli olacak kurallar tesbit edil-

mEtr- Tt*i)€'rin 1iph.*rga yondik

cihli muameleden Itararlanr hab

getirilmigtir.
GeEig donemi boy.rnca, benzer yirkumliilu$u oldulu halde T0rkiye, ta-

rrm urunleri ithalatlnda Toplulula
kayda deler bir taviz sallamamrgtrr.
1993 yhnda, gerek Katma Protokohin ilgili hiikm0 gerekse ilgili GAff
kurallarr gerefii, kargrhkh tarrm ticaretinde taviz dengesinin tesisi ama-

migtir.

cryla Topluluk ile taviz muzakerelerine
baglanmrgtrr. Muzakerelerin baglama-

1973-1996 yllan arasrnda 22 yl suren geEig doneminin tamamlanmasr-

srndan sonra AB'ne uE yeni uyenin
katilmasr, GATT Tarrm Anlagmasnm

Ortakhk

Thm iiyelik hedefini ongoren bir

tamamlanmast ve anlagmanln ithalatta tatbik edilen bazr koruma tedbirlerinde degigiktige gitmesi sebebile Turkiye'nin 1995 yrhna kadar
yararlana geldigi tavizlerde degigiklik

anlagma olarak Ortakhk Anlagmasr,

yaprlmasr ihtiyacr belirmigtir. Muzake-

butun

reler 1997 yllnda tamamlanmrg ve
1/98 sayrh Ortakhk Konseyi karan 1
Ocak 1998 tarihi itibariyle yururlule

nr takiben, Turkiye-AT

Konseyinin 1/95 sayh kararr ile Gum-

ruk Birliginin son agamaslntn uygulanmaslna dair esaslar belirlenmigtir.

ilke olarak ticarete konu

urunlerin Gumruk Birlili kapsamrna
ahnmasrnr belirtir. Bu husus gerek
Katma Protokolde gerekse 1/95 sayh

girmigtir.

Gumnik Birlili Karan'nda teyid edilmektedir. Ancak, Katma protokolde

Taraflar halen karqthkh olarak tarrmsal

22ytlltk
geEig donemi sonunda sanayi urtinleri itibariyle Giimruk Birligi tamamlanmrg olacak, tanm urtinleri bakr-

koruma bahmrndan otonom hareket
etmektedir. Her iki taraf riEuncti ulkelerden ithalatta da tarrm payrndan ileri
gelen koruma oranlannr otonom olarakbelirlemektedir.
Ote yandan Awupa Birlifi'nin fuahk
1997'de yapllan Luksemburg zirvesinde alnan kararlar arasnda yer alan
Trirkiye ile iligkilerin derinlegtirilmesi
yonrindeki talimat r.izerine Komisyo-

mrndan ise serbest dolagrma geqile-

nun hazrrladrfl ve Haziran

tarrm tirrinlerinin de serbest dolagrmrnrn tesis edilmesi hedefi gosterilirken,
bunun Turkiye taraft ndan toplululun
Ortak Tarrm Politikasrmn ustlenmesi

halinde mumkun olacalr belirtilmig
ve bu hedefe vanlmasr igin de

bilmesi igin btittin gartlar olgunlagmrg

1998

olacaktr.
Gegig donemi boyunca OTP'nln irst-

Cardiff zirvesinde kabul edilen ve
Turkiye'ye resmen iletilen "Turkiye
Igin Avrupa Stratejisi" baghkh

lenilmesi yonunde mesafe ahnmama-

belgede ise:

sr nedeniyle, 1/95 sayh Ortakhk Kon-

Turkiye ile AB arastnda tanm
ijrunlerinde de serbest dolagrmrn te-

seyi Karan'nda, tarrm ur0nleri ticare-

tinde serbest dolaglma geEitebilmesi
igin belirsiz bir ek s0re tanrnmqtr. SonuE olarak, Katma Protokoltin tarrm
se}<torune ait hiikumlerinin yilrurlukte oldu$u teyid edilmigtir.

Katma Protokolde serbest dolaglm
tesis edilinceye kadar taraflarrn, arala-

rrndaki tanmsal iiriin ticaretinde kargillkll olaraktaviz tanrmalan da hemen

-

sis edilmesi tekrar uygulanmalda,
- Bu hedefe ulagmak igin Trirkiye'nin
OTP'nr tistlenmesi gerekliligi belirtilmekte, Turkiye'nin tarrm politikalarrnr
da gdz oni.inde tutmak suretiyle bu
konuda yaprlacak qahqmalarda Topluluk tarafrndan Tiirkiye'ye destek verileceli ve bu kapsamda, merkezi ve
Dofu Avrupa [lkeleri iEin ongorulen

benzer ug agamah plan takip edilmesinin onerildigi ifade edilmekte,

- Bu stirenin sonunda, Turkiye'nin
Topluluk Mevzuatlna dair bir gahgma
programl hazrrlayarak Komisyona
sllurl€rsuun talep edilecegi belirtilmeke; bu silrecin ilk

agamasmrn

1998 yrhrun ikinci yansrnda baqlatrlmasmn, daha aynntrh tartrgmalann
ise; taraflann bilgi degigiminde bulunmalannm ardrndan gerEekleqmesinin altr gizilmekte,

- Toplulufiun teknik ve mali yardrmrnrn onemli oldugu, bu amaEla Trirkiye'nin onceliklerini igeren bir liste
hazlrlamasmdan sonra teknik yardrm
programlnln saptanabilecefri vurgulanmaktadu.
"Turkiye iEin Avrupa Stratejisi" belgesine Turkiye tarafindan haarlanan ve
Temmuz 1998'de AB tarafrna iletilen
cevapta; T0rkiye ile AB arasrnda tarrm
urunlerinin de serbest dolagrmtnrn
sallanabilmesini teminen OTP'na

uyum galrymalanna AB'nin mali ve
teknik yardrm vermesinin beklendigi,
uyum gahgmalanntn tesbiti amacryla
teknik duzeyde mr.izakerelerin baglanllmasrnrn uygun olacalr ve bu konuda izlenecek yontemlerin aErkga
tesbitinin gerektigi hususlan belirtmektedir.

22-23 Haziran 2000

tarihlerinde
Brtiksel'de Tanm ve Bahkgrhk Alt Ko-

mitesi l.toplantsr yaprlmrg, taraflarrn
Tarrm ve Bahkgrhk politikalanna iligkin

genel hususlanna defiinilmigtir. Turkiye'nin ozellikle hayvan ve bitki sagh-

fr

alanlannda mevzuat uyumu ve

bunlann uygulanmaslna yonelik
Eahgmalara ve personel elitimine

oncelik verilmesi hususunda mutabrk
kahnmrgtrr

27-22 Mart 2007 tarihlerinde
Ankara'da gergeklegtirilen 2.toplantrda Katrhm Ortakhfl Belgesive Ulusal
Programda yer alan Tanm ve BahkErhk konularr oncelikli olarak gorugiilmuqtun
Halen, Awupa Birlifi Genel Seketerlili tarafrndan, Katrhm Ortakhlr Belgesi ve Ulusal Programdaki Thrrm ve
Bahkgrhk konulannda ongorulen ted-

birler EerEevesinde Eahgmalara devam edilmektedir. Bu nedenle 7 Alt

ng

TUTUN EKSPERLERI
DERNE6i
BULTENi

Qahgma Grubu olugturulmuqtur. Alt
Eahgma gruplanrun temel amacl Ulusal Programda yer verilen AB muktesebatrm kendi gorev alanlan itibariyle

inceleyerek

bir oncelik ve

takvim

srrasr dahilinde ulusal mevzuatrmza

uyarla-maktrr. Olugturulan Alt
Qahgma GrupJan; Arazi ve QiftEi Kayt

onem nedeniyle topluluktaki yaprak
tutun uretimine verilen destefiin devam edilmesi,
b) Uretim kalitesine ba$h olarak veri-

ispanya'da iiretilmigtir.
2000 yh itibariyle AB ithalatr 692.000,
ihracab ise 398.000 ton'dur.
Oriental tip tutun 0retimi Yunanistan'da yaprlmakta olup, bu tiPin

lecek topluluk yardtmmtn Eeqitlendirilmesi, kotalartn belirlenmesinde

Sistemi, Hay-van Kimlik Sistemi,
Veterinerlik, Bitki Sagltgt, BahkErhk,
Grda Kontrolu ile Topluluk idari Yapr

daha esnek ve basit bir yaptntn ihdast,
daha srkr kontrollerin yaprlmasr ile kamu saghgr ve gevre korunmasr on-

izlenmesi

lemlerine uyulmasl yonuyle urunun

konularrnda Eahgmalar yapacaklardr.

ekonomik oneminin gergeklegti-

ve sistemlerinin

miktan oldukga azdrr. 2000 yrh itibariyle 110.000 kadar ti.itun tireticisi
142.000 hektar alanda 341.000 ton
tutiin uretmiqtir. Bu miktartn % 39'u
italya, % 38'i Yunanistan ve % 12'si

dayanmaktadtr.
a) Sahip oldulu ekonomikve sosyal

uretimi yllar itibariyle 85.000 ton
civanndadrr. Oriental tutunler Yunanistan tutun piyasasrnda ortalama
1.09 ile 2.9 Eur/Kg birim fiyatla satrlmaktadrr. Aynl tiitunlere AB ayrtca
2.5 ile 4.1 Eur/Kg destekleme primi
odemektedir. Sonuq olarak Yunanis-

rilmesi.

2) Avrupa Birliginde Tiittin Duru-

dreticilere verilen yardtmlar urirniin

mu:
Tanm urtrnlerinde Avrupa Birlifi'nin

kalitesine bagh olarak belirlenmekte,

igleyigi ve geligmesi Ortak Tanm Politi-

kasr Eergevesinde saflanmaya Eahgrlma}<tadr. Ortak Tanm Politikasr 1960
yrhnda tesis edilmig olup, bu politika-

nrn temel amacr tanmda tiretimi ve
verimlilifi arttrrmah iireticilere daha
iyi bir yagam seviyesi yaratmalq piyasalan istikrara kavugturacak amn de-

vamlnl sallamak, tanmsal iiriinlerin

kalite konusunda tek objektif kriter
yaprak tiltunun alrm fiyahna gore
ayarlanmaktadr. Kabul edilen prim
sistemiyle, kalitenin artttrtlmastnr
tegvik amaoyla, ytiksek kalite ttttun
ireten ekicilere daha fada Prim
6denmesi ongorulrnelaedir. tf@r
taraftan kotalann bireJFd treticilere
dagrbldrgl rnercut dstem yerine, uq
ylda bir rlretici gruplanrn da$blan

tan'daki tutiin i-rreticisinin eline, tutun
qeEitlerine ve kalitelerine gore ortalama 3.6 ile 6.9 Eurfl{g arasr bir fiYat
geqmektedir.
Avmpa Birligi, bu destekleme tarztntn
kaliteyi 6zendirmedifini ifade ederek,
mevcut sistemin deligtirilmesi gerektilini ve iuerinde gahgrldrlrnr ifade et-

meldedr.

pazarlanmasrm gtivence altrna alarak,
bunlann ttketicilere makul fiyatlarla
satrgnr gerEeklegtirmektedir.

sistemin kurulmasryla ulusal yetkiler

Ortak Tarrm Politikasr uyannca

AB trlkelerinden Danimarka, Finlandiya, Hollanda, ingiltere, irlanda ve

kurulan "Ortak Piyasa Duzeni" iginde
23 {irun grubu yer almrgtrr. Yaprak trittin de bu tanmsal urunlerden biridir.
Avrupa Birlifi'nin kendi tuttin iiretimi

miktar ve kalite bakrmrndan tiittin
igleme sanayiinin gereksinimlerini
kargrlayamadrlr iEin yaprak tuttin
sektorundeki Ortak Piyasa Dtizeni;
tuttin irreticisini korumak, yeterli
miktar ve kalitede tiretim sallamak
igin onlemler alrrken, tiE0ncu iilke
kaynakh tiltun uretimine yalmz giimriik vergisi uygulanmakta ve miktar
krstlamag bakrmtndan da liberasyo-

nu geEerli hlmaktlr. Birligin amacl,
yaprak tutijn lreticisi ile tiittln igieme
sanayiinin gkarlannt baSdagtrrmaktadtr.

Spesifik olarak gundem 2000'le dtizenlenmemekle birlikte t0ttin sektorunde ongortrlen reformlar gu gekilde
ozetlenebilir:

Emek yofun bir sektor olmast sebebile, topluluk yardtmmtn devamt ongoriilmugtur. Reform iki temel unsura

3)Avnpa Btuligi ile T0rkiye Ttitiinlerilhrrumu:
Ttirkiye'nin 1996-_2000 yllan arast
Avrupa Birlili Ulkelerine ihracr

irzerindeki idari y0kiin azaltrlmasr
dug{iniilmektedir.

Thblo: 1 'de verilmigtir.
24.01 GTiP'nda yer alan yaprak

isveE'te t0tun ekimi yaprlmamaktadrr.

tiitiin

Avrupa Birlili tarafindan tarlm uriinti

italya, Yunanistan ve ispanya haricinde irretim yaprlan tilkelerdeki iiretim

olarak delerlendirilmektedir. Buna

TABLO: 1 1996 - 2OOO YILI.ARI ARASINDA TdRKIYE' NiN AVRUPA
einr-iGi <ixelenixE iHRAc ETTiei rtirtinlenix M|KTARIARI
1996

0l.reI.en
Almanya
Avusturya
Belgika-L0ksemburg
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Hollanda
ingiltere
irlanda
ispanya
lsveQ

italya
Portekiz
Yunanistan
TOPLAM

1997

Miktar

Miktar

(ron)

(fon)

18.147

13.4'14

951
6.201

9,18

1.160
186
3.376
8.358
649
0
1.721

20.117
1.552
23
3.5&3
4.891

833
0
1.444
286

1998

Miktar
(Ton)

7.814
740
10.087

204
0
3.106
5.003
337

102
1.126

1999

2000

Miktal
(Ion)

Miktar

17.729
1.085
2.711
474
109

16.203

2.692

2.974

7.647

7.647
495
28
2.427

262
26
1.323

564
646
358

241

117

118

2.374
1

2.460
908
1.628

34.883

43.150

37.505

27

37

37

2.046
119

782

876

1.780

3.146

5.81

.036

51

1.049

2.195

143
3.287
336

45.391

(Ton)

790

Turkiye'nin Toplam
Tritun lhracatlnda

AB'nin Payr

27

32

(%)

g

runix EKSpERTERi
oemed
aULTEil

gore tirtiin ithalaudan ahrill glrr>
riik vergisi ve bertnri
devam edilmelde olup. )'aprd( Urh}.F
de bOti:n 0lkeler (jn % 5 gtunnfk
vergisi uygulanrrEldadrTurkiye'nin hrtun tanrrunda arztada\hgr, bu sektorde ga\arilann gelecegi,
iq pazann durumu, ),abanct sigara tu-

ketiminin liayginlayrnsr, tutiln ve

tuti.rn mamullerinde kalite ve maliyet
gibi birgok problemleri vardrr.

Tiirkiye'nin iqinde bulundugu sureE
arbk tamamen bafrmsz olarak ha-

reket etmesine imkan vermemektedir. Ti.irkiyeAB'ne tam uye olrnadrfr

halde 1/95 sayrh Ortakhk Konseyi Karan ile tam iiyeler gibi AB hukukunu
kabul etmek durumunda brrakrlmrqtrr.
Turkiye, AB Adalet Divanr'nrn verdigi
ve verecefi kararlar ile AB'nin G0mruk Birlifii'ne ait grkardrlt veya grkara-

TABLO:2 BOLGELERE GORE tiNETiM,
FABRiKA KULLANIPU, iNNNCET VE FARK M|KTARL.ARI
III.AR

roN
URETIM

199s

FAB.KUL. + iHRACAT

FARK+-

t996

URETIM
FAB.KUL.+ IHRACAT

FARK+'
1997

URETiM
FAB.KUL.+ iHRACAT

1998

URETIM
FAB.KUL. + IHRACAT

FARK+.

FARK+.
1999

2000

MARMARA

KARADENIZ

112.507
1 17.435
-4.928

6.302
6.483

21.373
30.284

-181

-8.911

11 1.491

8.151
3.994

26.950
24.747

+4.157

+2.203

9.832
5.549

31.306
19.998

+4.283

+ l1.308

11.871
6.130

38.449
19.974

+5.741

+18.475

1.394
3.970

34.902
2'1.o75

+7.424

+13.827

9.916
3.595
+6.321

r.356
2.578
+8.778

36.223

r0.159

'19.046

10.8s1

+17.177

-692

+38.965

251.O70
134.240
+ 116.830

+30.202

+54.079

:6

+30.097

:6

+132.470

:6

+364.249

:6

:6

:6

+19,567

+5,034

+9.013

+5.016

+5.016

+60.708

149.50t
-38.0r0
127.557
1 t5.097
+12.460

159.083
102.650
+56.433

FARK+.

132.610
93.766
+38.844

0nerinrt

130.827

FAB.KUL. + IHRACAT

74.225
+52.602

URETIM
FAB.KUL.+ IHRACAT

FARK+-

+117.401
TOPLAM FARK

1

1

cafi tum mevzuatlara, AB uyelerinin

III. MEVCUT DURqM

tercih ve politikalanna uymak zorundadrr. dEuncu ulkelerle iligkiti ekonomik, ticari, mali ve srnai anlaqmalarrn

Halen ulkemizde 6541 adet koy ve
3.756.556 hektar alan tutiin ureti-

onay, AB karar organlarrna

Ttrtiin [retimine serbest alanlarrn %
4f i krr, % 45'i l<trtaban ve 7" 14'u ta-

veril

migtir.

24.01 GTiP'nda yer alan yaprak
tutunun GiimniLk Birlili kapsamrnda,
ulkemizin ithal ttitunlere uyguladr$r

Gtmr0k Vergisi ve Titun Fon'undan
herhangi bir indirim yapmayacajr
dugunuld0gunde, bunun yaprak
tuttin sektortine dofrudan bir etkisi
olmayacafrr gibi gorunmektedir.
Ancak 24.02 ve 24.03 CTiP'larrnda
yer alan sigara ve sigara iEin krylmtg

tutirniin Gumruk Vergisi ve T0tun
Fon'undan muaf olmast olayn geklini
degigtirmektedir. Bunun kagrnilmaz

sonucu, tamamen Tiirk tutunlerinden uretilmig sigaralarrn yerini
Virginia ve Burley tirtiinlerinden irretilen sigaralann almasrdrr.

TOPLAM
FABK

EGE

mine serLresttir.

DOGU

G.DOGU

7.059

40.452
3s.s00
+4.992

147.733

50.169
33.061

204.440

3.249
+3.810
7.679
3.244
+4.435

+17.108
52.774

9.476
3.009
+ 1 1.308

12.s78
2.822
+9.756

192.951

-5.218

214.547
-l 0.1 07

60.162

230.949
203.815

+6.467

+27,134

ao.o27
42,440

302.008

+37.587

+127.992

69.989
28.787

258.81 1
1 51.1 93
+ 1 07.61

+41.202
62.s05
23.540

174.O16

I

fazla oldufi u anlaqrlmaktadrr.

Marmara Bolgesinde son alh ylhk
ortalamaya gore iiretimde 5.034 ton
fazlahk gorulmesine karglhk bu bolgede tiretilen yabancr menqe tutunlerin uretim miktarlan ve ihracatr incelendiginde, fazla miktardaki tiitri-

ban araziden olugmaktadrr. 1994 yhndan itibaren taban arazilerde Turk
tiltunu ekimine izin verilmedigi goz onune ahnrrsa tutun uretimine serbest
alanfarrn 3.222.7 55 hektara duqtugu
gorulmektedir. Tutun iiretimine serbest alanlann yaklagrk % 18'inde tu-

sinde bir uretim fazlahhlr olmadrlr
gibi, aksine bu bolge tutunlerine ihti-

trin uretimi yaprlmaktadrr.

yag ta bulunmaktadrr.

Bolgelere gore son altr ylhk uretim,
fabrika kullanrmr, ihracat ve fark mik-

Karadeniz Bolgesinde son altr yrlhk
ortalamaya gore 0retimde 9.013 ton
fazlahk gorulmektedir.

tarlarr Tablo:2'de gosterilmigtir.
Tabloda, bir onceki yla ait uretim, o yrl
iginde Tekel Sigara Fabrikalannda
kullanrlan tutun miktarr ile Tekel ve Ozel Sektor tarafrndan ihrag edilen tutun miktarlarr mukayese edilerek,
farklar (+) veya (-) olarak bolge ve 0lke toplamrnda ifade edilmiqtir.

ntin yurtigi ozel sektor sigara fabrika-

lannda kullanrldr[r anlagrlmaktadrr.
ldaremiz yonunden Marmara Bolge-

Dogu Anadolu Bolgesinde son altr
yrlhk ortalamaya gore iiretimde 5.016
ton fazlahk gorulmektedir. Miktar fazla
gorunmemesine kargrhk bu fabrika
kullanrmr ve ihracat toplamma gore %
100'den fazladrr.
G0neydofu Anadolu Bolgesinde son

Ayrrca ulkemiz tutun !hracatrnrn
yaklagrk 3/4'unrin iiguncu irlkelere
olmasr, Tiirkiye'nin ugtncii ulkelere
olan ticari iligkilerinde AB'nin uyguladrlr Ortak Gumruk Tarifesinin ve

1995-2000 yllarrnr ifade eden tablo

altr yrlhk ortalamaya gore tiretimde

bolge baanda incelendilinde;

22.07 8 ton f azlahk gorulmektedir.
Bu duruma gore, son altr yrlhk Turki-

Ortak Ticaret Politikasrnrn uygulanacak olmasrndan dolay olay onem ka-

ihracat toplamnr kargrlayamadlfirm,
1997, 1998, 1999 ve 2OOO yrllannda

zanmrgtrr. Bu durum Ttirkiye'nin
0guncu rilkelerle olan ekonomik ve
ticari iligkilerini AB kararlarrna ba$rmh
yapma zorunlululu getirmektedir.

Ege Bolgesinde i995 ve 1996 yllannda i.iretimin, fabrika kullanrmr ve

ise irretimin fabrika kullanrml ve ihra-

cat toplammdan fazla oldugu gorulmektedir. Son 6 lhk ortalamaya gore
ilretimin Ege Bolgesinde 19.567 ton

ye ortalamasmda uretimde 60.708
ton fazlahk gorulmektedir.

Yukanda belirtilen tablo, 1994 iirun
yrllnda yrirurliige konulan kota uygulamasr sonucu olugan durumdur.
1990-1993 yrllannda buyuk miktarlarda uretim fazlahklarr mevcuttur.

g

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi
IV.

1.

ALIMI,ASI GEREKEN TEDBiRLER

iirune verdili deSer azalmaktadrr.

dretim Planlamast:

Idaremiz ve Ozel Sektor tarafindan
arantlan uretim merkezleri tesbit edi-

Tutun sektorundeki uretim fazlahdr
genel hatlarryla

- Uretici, ara mamul igEisi, depo ve
malzeme gibi gegitti uretim araglannrn boq yere iqgal edilmesine sebep
olmakta,
-

Stok maliyetlerini arttrrmakta,

- Mengeler arasr uretim dengesizligini

yaratmaktadrr.

Bu nedenler ulkenin zaten ht olan
kaynaklanntn boga gitmesine sebep
olmaktadrr.
Yurdumuzda yetigtirilen tutun Tekel ve
Ozel Sektor tarafrndan ahnmaktadrr.

Ozel Sektor ticari bir amagla iireticiden satn aldrlr tutiint, daha zlyade
uygun ve kazangh bir fiyatla yurt drgrna

satmaktadr.
Tekelise hem kendi sigara fabrikalannrn ihtiyaE duydugu tritunu hem de
fazla uretim nedenife piyasada ahcrsr bulunmayan tiitiinleri sahn almak
durumundadrr. Alnan bu tutirnler
ambarlanma[<ta, nakledilmekte, ig-

lenmekte ve depolarda bakrm tedbirleri uygulanarak stoklanmaktadr.

Uretim planlamasr, destekleme ve
kota uygulamasr Turk tut0nirntin ve
bu tttunu ureten rlreticilerin yarannl
goz onunde tutan bir anlayrgla yerine
getirilmelidir.
- Yrlhk riretim hedefleri ve iiretim kotasr, sigara endustrisinin ihtiyaElarr ve
ihracat imkanlan goz on0nde bulundurularak, arz ve talep dengesi gergevesinde saptanmahdtr.
1994 yhnda uygulanan kota uretiminin belli oranda disiplin alttna ahnmasrnl sallamrgtrr. Ancak bolge gozetmeksizin tirm [reticilerden aynr oranda krsrntr yapilmasr beklenen faydarun
s-aSlanmasr nr g er ge kl e gtirmemi gti r.
Oncelikle olay bolge baanda degerlendirilmelidir. Ege Bolgesinde bugun
77 adeturetim merkezinde tilti.rn iire-

tilmektedir. Kota dalttrmt ve uretim
hsrtlamasr uygulandr{rnda, tum ureticilere aynr oranda hsrtlama yaprlmaktadr. Bu uygulama birgok rireticinin rantabl uretim yapmasrnr safilamayacak qekilde gok kriEiik miktarlarda gerEeklegmekte ve ureticinin

lerek; diler yerlerin Tarrm ve Koyigleri

Bakanhlrnrn alternatif urun projesi
gergevesinde veya bir qeklde uretime
kapatilmasr ve ihtiyag duyulan bolge
tutirnlerinin tesbit edilen yerlerden
saflanmasrnrn faydasr gok fazla olacaktrr. Ege Bolgesinde uretim merkezi adedi Eegitli kriterler goz onune
almarak azaltr{tnda, gerEek manada
ttit0n ureten ureticilerin iinine deger
vermeleri daha fazla olacaktrr. Avnca
idaremizin hareket kabiliyeti artacakhr. Daha az ve belirliyerlerdeh irretim:

kontrolun daha iyi saglanmasr, daha
Eabuk ambarlama, daha az sevkiyat,
urunun daha iyi nitelikte olmasr sebebile daha iyi bahm yapilmasrnr sa!layacakhr.

Buna balh olarak diger bolgelerde de
itretim hsrtlamag yaprlmasr gerekti-

iinde mevcutahm
mrnda

ayl

nokta_lanrun tamanisbette losrtlama yaprl-

masl ve bu suretle tut0nlerin mumkun olabilecek en uygun fiyatla satrlmalan saglanmahdrr. Agrk artrma ile
satry iqin gerekli alt yapr olugturuluncaya kadar "Kataloga Dayah futrrmalr
Satrg" yontemi uygulanmahdrr. Herhangi bir yabnm ve odeme yapmadan
bu sistemin gerqeklegtirilme imkanr
vardrr. Tum tutunlerin aErk arhrma ile
sabgr saglanmah,
siz

diler satrqlar geEer-

saylmalrdtr.

3. lfurumsal Duzenlemeler:

Gorevi; iireticilerin korunmastna vonelik onlemlerin ahnmasr ve ureticller
ile ahcrlann saghkh, duzenli ve disip-

linli bir ticaret ortamrnda bulugmalannr temin etmek ve yaprak trjtiln ticaretinin bu ortamda qeffaf olarak yaprlmasrnr sa$lamak ve yaprak tutrinle
ilgili tiim faaliyetlerin diizenlenmesini
safilamak olan bir Yaprak Tutun Kurumu kurulmahdlr. Kurumun tegkilat
yaprsr yukanda belirtilen gorevleri yu-

nitebilmek iqin yeniden ve sade bir

mayp gerekirse baa firetim merkez-

gekilde diizenlenmelidir.

leri tirttin uretimine kapatrlmaldrr.
Uretim planlamasr yaprhrken, T[rk h.r-

Tirhin uretiminin planlanmasr, uretimde kota uygulanmasr, tutun satrg

ttnleri iEin kr4 lartaban arazide ve
yabano rtCngeli ti.ltiinler igin uretime
serbest alanlar koy bazrnJa yeniden
belirlenmeli, hangi gegidin nerede
iiretileceSi tesbit edilmelidir.

Uygulanacak fiyatlar

tutiin dikimin-

den once ilan edilmelidir. Menge krsrtlamasma gidilmelidir.

Uretim planlamast ve kota uygulamasl, yasa ile guvence ve disiplin al-

tnaalnmahdr.
Tutun yetigtiricililinin ayrrntllarrnt ve

ozelliklerini Eok il bilen, yetiqtiricilik
alarunda yuksek egitim gormuq ve
ozellikle pratik bilgi ve beceriye sahip
bir teknik kadro olugturulmahdr. Bu
kadro iireticil tiittin tarrmtnda desteklemelidir.
2. dretici Ttittinlerinin AErk Arhrma ile
Satilmasr:
Ekici T0tun Piyasalannda bugrln uygulanmakta olan sistem terk edilmeli
ve Agrk futrmah Satrg sistemine gegilmelidir.
dretilen tuttinlerin geffaf ve rekabet
gartlannda olugan fiyatlarla pazarlan-

merkezlerinin kurulmasr ve yonetimi,
artrrmah satug iglerinin ytrutiilmesi,
ahcrsl gkmayan ekici tutunlerinin belli
gartlarla satrn ahnmasr, tutiin ile ilgili
aragtrrmalarrn, denemelerin, rezidu
analizleri dahil laboratuvar Ealrymalarmm yapilmasr, Milli Tttun Kurulu'nun
igleyiginin sallanmasr gibi gorev ve
hizmetler Yaprak Tuttin Kurumu tarafrndan yerine getiritmelidir.

rV.soNUQ:
Tiitun, Avrupa Toplutufu tanmmt tamamlaycr nitelikte gor0nen urun niteli$indedir. Avrupa Birligi yaprak tumuktesebatrnda; yaprlacak her
turlfi iglem Konseyveya Komisyon tuziikleri ile belirlenmig olup tllkemiz
agrsrndan herhangi bir uyum sorunu
goriilmemektedir. Gerek Turkiye'nin
AB Toplulugu ile entegrasyonu igin
gerekse gunrin gartlarr, ekonominin
ve serbest rekabetin ticari icaplan igin
belirtilen gerekli tedbirlerin bir an on-

tiin

ce

yiirurlule konmasr gerekmektedir.
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Bakanlar Kurulu Kararlan

Yiiriirliige Konulmasl: Thrrm

ve

KtiyiEleri Bakanhfir'nrn 25/6/2OOl
Tarihli ve 2326Sayrh Yazrsr (izerine.

Bakanfar Kurulunca 6/7l2OAl Tarihinde KararlaEtlnlmlEtlr.

Tiiti.in dretiminden Vazgegip
Alternatif Lirtin Yetistiren
Ureticilerin Desteklenmesine Dair
Karar

Madde 1-Tiitun uretiminden vazgegerek alternatif urun yetigtirmeyi tercih eden Dogu ve Guneydogu Anadolu Bolgesinde; Adryaman, Bingol,
Batman, Bitlis, Diyarbakr, Hakkari,

Siirt

ve Van il
srnrrlan igerisinde faaliyet gosteren ve

tutiin ekim cuzdanr bulunan tiitun
ureticilerine, bir defaya mahsus olmak uzere girdi ve gelir destefi odemeleriyaprlrr.

Madde2- Tutun irretiminden vazgegerek alternatif irrun yetigtiren iireti-

cilere, bir yrlhk girdi odemesi ile bakrm ve hasat masraflarr kargrlanmasr

bir ylhk net gelir

uyla sa!lanacaktrr.

Ureticilere yaprlacak odemeler TC.
Ziraat Bankasr A.$. aracrhfrla yaprhr.
Soz konusu iglemlerden dolay Bankaya Hazine Mtistegarhlr tarafrndan
Genel Britgede yer alan ilgili harcama
kaleminden % 0.5 oranrnda komisyon
odenir.
Madde 4- Uygulamaya yonelik iglem-

lere iligkin olarak yaprlacak denetim

Ekli "Tiit0n dretiminden Vaz Gegip
Alternatif drirn Yetiqtiren dreticilerin Desteklenmesine Dair Karar' ln

amacryla

y_ol

T.C.
Resmi Gazete
Bakanlar Kurulu Kararlan
Karar Eavrs t :

2OO1./27

87

Tarrm ve Koyigleri Bakanhgr tarafrn-

Karar Sayrsr : 2001/2705

Malatya, Mardin, Muq

:urn odemelerin finansmanr uluslararasr finans kuruluglarrndan sajlanan
dogrudan mali kaynak ve/veya kredi

farkr

odemesi yaprhr. Girdi odemesi ile net
gelir farkr odemesinin tespiti uygulama teblilindeki esaslara gore Tanm
ve Koyigleri Bakanhlrnca belirlenir;

odemeler ise; uygulama teblifiinde
belirlenir ilgili mercilerce yaprlacak incelemenin sonuglanmasrnr muteaki-

dan yaprlrr.

Yaprak ti.itiin, hububat ve qeker ih-

Uygulama tebliginde belirlenen ilgili

rag edilmesi konusunda Tiit{in, Ti.i-

merciler, kendilerine ibraz edilen odemelere esas tegkil eden belgelerin

tiin Mamutleri, Tuz ve Alkol iqletmeleri Genel Miidiirltifti, Toprak
Mahsulleri Ofisi Genel Mtidiirltigti
ve Tiirkiye $eker Fabrikalan
Anonim $irketi Genel Mi.idtrlii!ti'niin gorevlendirilmesine iliEkin 14/7/1999 tarihli ve 99/1.3164
sayh Kararnamenin yi.iri.irliikten
kaldrnlmasu Devlet Bakanhfil'nrn
1,3/7/2OOl tarihli ve 58322 sayit
yazlsl i.izerine, 233 sayh Kanun
Htikmtinde Kararnamenin 35 inci
maddesine gcire, Bakanlar Kurulu'nca l9l7/2OOl tarihinde karar-

gergekligini aragtrrmakla yukrimludur. Bu yuk0mlullgn yerine getirmeyerek haksrz yere odeme yaprlmaslna
neden olanlar ile haksz yere odeme-

lerde yararlanmak uzere sahte veya
igerigi itibariyle gergek drgr belge dtizenleyen ve kullananlar hakhnda gerekli cezai ve diger kanuni iglemler yaprhr.

Haksrz yere yaprlan odemeler 6183
sayh Amme Alacaklarrnrn Tahsil Usulir Hakkrnda Kanun hukumleri qerqevesinde; haksrz odemeyi saglayan
belge veya belgeleri duzenleyen gergek ve tuzel kigilerden odemelerden
yararlananlardan geri ahnrr. Soz konusu gerEek ve tuzel kigiler haksrz yere
yaprlan bu odemelerden miigtereken
ve muteselsilen sorumlu tutulur.
Madde 5- Bu Kararda yer alan iglemlere iligkin usul ve esaslar, Hazine

Mtistegarhfr'nrn bagh bulundu!u

laEtlnlmrEtlr.

n Aflustos
VC

Devlet Bakanhlr ile Tarrm ve Koyigleri

BakanhIr tarafindan miiqtereken
Erkarrlacak olan Uygulama Tebligi ile

12Kasrm

belirlenir.

Madde 6- Bu karar yayrmr tarihinde
yuriirlufe girer.
Madde 7- Bu karar yiiklmlerini Hazine Mustegarhlrnrn bagh bulundugu
Devlet BakanhSr, Tarrm ve Koyiqleri
Bakanhlr ile Tutun, Tutun Mamulleri
Tuz ve Alkol igletmeleri GenelMudur-

Depremlerini

iliqkilendirildi!i Bakanhk

Unutmadtk!...

lii!u' nun

birlikte vurutur.

ben yaprhr.

i-a
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T.C.
Resmi Gazete
Baibakanhk

Mevzuan cefi$tirme v€

yrym cenel Miidiirliigiince ysyrmlanrr

xururuw, r errim p:o 22 Temmurz 20011
i

Sayl : 24470

Randrman nispeti daha duguk olan
tut0nlerin fiyatlarr, yukarrdaki rakamlarm 80'e boltinmesiyle bulunacak tutann, randrman nispetleriyle garprlmak suretiyle hesaplanacaktr.
b) Bakanhklararasr Tiitun Kurulunun
1999/7 saph kararrnrn 7'inci maddesi
esaslarr gergevesinde; uretim dewesinde zamanstz ve amag drgr zirai
mtcadele ilact kullanan ureticilere ait
yuksek delerde ilaE kahntrsr tagryan
ve analiz sonuElanyla tespit edilen
karbondisulfir (CS2) kahntr miktarlan
30 ppm deleri uzerinde bulunan tirtunler randrman karqrhjr fiyatlardan
%40 indirim yaprlarak satln ahna-

Bakanlar Kurulu Kararlan

cakilr.
c) Bakanhklararasr Tritun Kurulunun
2OOO/1 sayrh Kararnrn 6. maddesi

Karar Sayrsr : 2001/2719

fazlasr agrlmayan bolgelerde tiretilen

2OO1

\4LI TUTUN

DESTEKLETI{E KARARI

gere$ince kontenjanrn %10 undan

tritunler randrmanlarr kargtlr!r

fiyatlardan, %10 fazlasr aqrlan
bolgelerde uretilen tutunlerin agan
miktan ile kontenjan verilmedili
halde iiretilen tuttinler ise randrmanlarr kargrhlr fiyatlardan %50 indirim

Gorevlendirme

yaprlarak sabn ahnacakbr.

Madde 1- T0ttin Uretim, ahmve sattmrnrn desteklenmesi konulannda.
Tutijn, Tutun Mamulleri, Tuz alkol iEletmeleri (TEKEL) Genel Mudiirhigti

d) Ege, Karadeniz ve Marmara bolgelerinde sozlegme yapan ve isteyen iireticilere balya bagrna 15.000.000 TL
avans verilecektir.

gorevlendirilmigtir.

HarcamaYetkisi

Destekleme ahmlan 97/1, 99/1 ve
2000/1 sayrh Bakanhklararasr Tttun

Madde 3-TEKEL Genel

Kurulu Kararlarrnda belirtilen esaslar
dahilinde tutun i.rreticilerinin 2000 yrhnda irrettikleri tam mahsul halindeki
Turk tipi ttitunlere uygularur.
Ahmlarda Qygulanacak Esaslar

2- Dunya piyasa fiyatlarr,
maliyetler ve uygulanmakta olan eko-

Madde

nomik program gozoniinde bulundurularak;
a) 2000 yh rirunu ekici tutun pryasalarrnda randrman nispeti %80 ve daha

yuksek ttitunler igin uygulanacak
fiyatlar;

BOLGELER Fiyat (TLKg)
Ege
2.200.000
Karadeniz Marmara 2.25O.OOO

Miidiirlii!{i;

Destekleme kapsammda satrn ahnan
tritunlerin bedellerini odemeye, bu

Karara konu tutunlerin bahm ve
iglenmeleri iEin sarfi gereken igEilik
0cretlerini, nakliye giderlerini, sargr
levazrmat masraflarrnt ve ambar
zararlanna kargr yurutulen zirai

miicadelede kullanrlan ilag ve
ekipman bedellerini kargrlamaya,
iggisi bulunmayan igletmelerde mutat

olan tahmil, tahliye ve alobora iglerinin ikmali iEin piyasadan hizmet sa-

trn almaya, ihtiyaE duyulan depo ve
igleme tesisleri ile yaprak tutun muamelah ile ilgili br.iro hizmetlerinin y0rtrtulmesine teminen bina ve tesis
kiralamaya, mevcut bina, tesis ve

Dogu (Bitlis Mutki-Hizan

araglar iEin gerekli her turlu baklm ve
onarrmlarr yaptrrmaya yetkilidir.

Kavakbaqr
2.000.000
Dogu ( Digerleri)
Guneydogu (Bucak dahil) 1.900.000
olarak tespit edilmigtir.

Ikramiye
Madde 4- TEKEL Genel Miidurlufru'nce yaprak tiitiin ihracatrnrn artrnlmasr, yurt igi tutiln mamullerinin

Yolalan)

kalitesinin yukseltilmesi ve kaliteli tu-

tun lretiminde istikarrn sallanmasrna teminen, ekicilerin kaliteli tuttn
yetiqtirmelerini tegvik etmek ve desteklemek amacryla irreticilere toplam
7.000.000.000 ( yedi milyar) T0rk
Lirasr ilcamiye odenir.
Tiittin imhasr
Madde 5- Stok fazlasr olmasr nedeniyle uzun vadede dahi drg satryrn ya-

prlmayacalr ve iE harmanlarda kullanrlmayacalr anlagrlan iglenmig ve
iglenmemig tutunlere l[izumsuz bahm ve sair masraflar yapmamak igin,
onceden Hazine mustegarhlrna bilgi
vermekkaydryla;
a) Ambarlardaki 1999 ve daha eskiyl

urunu t0trlnler ile 2000 yh iirunu
iglenmemig Dolu ve Giineydolu
bolgesi tuti.rnlerinden ihtiyaE fazlasr
olup, TEKEL Genel Mudurlugtince
imhasna luzum gorulen ttitunler,
b) 2000 yrh rirunu tritunlerden igleme
sonucu ortaya grkan, iE ve drg talebi

olmayan Ege Bolgesi harig anzah
kapa nevi tutr-inler ile Dofiu ve Guneybolgesi tutunlerinin iglemele-

dolu

rinden Erkacak knk ttitunler ve arrzalr
BG nevi ttitunler.
TEKEL Genel Miidtirl0sri'nce tegkil
edecek ug kigilik bir heyet marifetiyle
tespit olunacak rapor ve tutanak sonuglanna gore TEKEL Yonetim Kurulu Karan ile ilgili Devlet Bakanhfrnrn
onayr ile yeteri kadar TEKE|Mufettigi
nezaretinde imha edilir,
(a) ve (b) bentlerine gore imha edilecek tutun bedelleri ve imha masraflarr

destekleme hesabrna gider olarak
kaydedilir.

IEveDrySatq

Madde 6-iglenmig tutunlerle,

ig-

lenmemig tut0nlerin ahcilara veya
ugiincti gahrslar tarafrndan standardna uygun olarak yurt iginde iglenmesi kaydryla drg ahcrlara, Ti.rrkiye'deki ti.rtun t0ccarlarrna veya sigara
imalatEllarrna piyasa koqullarma gore

sat€r TEKEL Yonetim Kurulu Kararr

ve ilgili Devlet Bakanrnrn onayr ile
yaprlrr.

Stoklar Arasl Aktarma
Madde 7- TEKEL Yonetim Kurulu,
Kurulug ihtiyacma ve drg talebe uygun olarak, Devlet Bakanhfr'ndan

izin almak suretiyle o gunk0 maliyet
bedelleri iizerinden destekleme sto-

g
!::;'l r.].::

::.+riiiiiii;iljr+.i:*j+lt:,it:.

nmrfl E(sPa-qi
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kundan idare stokuna.

idare @E(qE

stokundan destekleme stols,ma
aktarmayapabik
Destekleme

tf znct

[rnfi

6denmesi
It{adde & B.r lbrdr tqcanmda ahnan ttifrnler iqin odersr toplam bedel ile 20Ol Fh iqeriinde satlan toplam tufrn satg bedeilerinin % f i, bu
iuttinlerin ahm. de@ama, balcm, igleme, sevh sahg iglerindeve bu iglerle ilgili gorulen dillerhizmetlerde fiilen

Eahgmq, sOdegmeli personel dahil
memurlara sezon iEindeki Ealqma
strreleri nispetinde ahm donemi ve
sahg donemi sonunda ilgili yonet-

melik

esaslarr gerEevesinde, destek-

Ieme hizmet ucreti olarak odenir.

Yaprlacak odeme, harcrah odemeleri drgrnda her ne ad altrnda olursa olsun hak sahiplerine veya emsaline
Kurulug tarafindan odeme tarihlerinde odenen ayhk briit licretlerinin
iki katr tutannr aqamaz.

Finansman
Ivladde 9. Bu Karar uyannca allnacak
tutirnlerin ahm, bakrm, iqleme giderlerive bu Kararda yetki verilen di{er

2(nO yrh lrunu ekici tutun piyasalannm tamamlanmastna krsa bir sure
kalmrg olmasr nedeniyle, 2001 ytlt tuttin destekleme karan haztrlanmtghr.

Tespit Eahgmalarrna henuz baglamlmakla beraber, yapllan ilk tahminlere
gore, 2000 urtn yhnda 1999 plnda
gerEeklegmiq olan rekoltenin% 14 altrnda olugacalr tahmin edilmektedir.
Tekel Genel Mudurlugu depolarrndaki
yaprak tutun stok miktan Eyliil2000
sonu itibariyle yaklagrk 520.000 tondur. Sigara fabrikalarr ihtiyactntn ylltk

yaklagrk 57.000 ton, recon yaptml
igin 10.000 ton ve 50.000 ton dtizeyinde ihracatrn yaprlabilece{i noktasrndan hareket edildiginde 2001 ylt

sonu itibariyle stok

miktarrnrn

560.000 tonu agacalr hesaplanmak-

piyasalan

gu'nun ilave depo ihtiyacrnrn 392.000

kamu kuruluglanntn sahibi bulunduklan depo imkanlanndan yararlanabilmesi iEin gereken gahgmalara

butgesine

bu maksatla konulacak

odenekle karqilanrr.

Istisna
Madde 11- Bu karann 3'iinc0 maddesinde belirtilen harcamalar tasarruf
tedbirlerine tabi degildir.

Yilrtirltik

Madde 12- bu karar 7/7/2007
tarihinde yururliifie girer.

Yiirtitme
Madde 13 Bu karan TEKEL Genel
Mudurlufti'ntin ilgilendirildi$i Devlet
Bakanr yiirtitur.

,,,.--,:=.-:=.:,S..*,.1..,1t$.iii

in daha once Yedek Parga

Fabrikasl olarak kullanrlan binaslnda
Devlet Bakanr Yrlmaz KARAKOYUNLU ile Kuba Yabancr Yatrnmlar ve
Ekonomik igbirligi Bakanr Marta

yaprakh el sargrsr, 1 tanesi de pargah

tttiin

doneminde Tekel Genel Mudurlii-

durlugir tarafrndan kargrlanmasr

Kdr/ZararDurumu

Tekel'

Kararrn 1'nci maddesinde ekici tutun
fiyatlanna ilaveten, ureticilere verilen

larak, beklenen ekici

butEeden ve/veya TEKEL Cenel Mu-

Ivladde 10- Bu Karar uyarrnca ahnan,
iglenen veya satllan, tutunlerden dolay husule gelen geEmig yrl kdrlarr
Hazine'ye irad kaydedilir. Gegmig yl
zararlan ise Hazine M0stegarhfr'run

Tekel Genel Mudurlugu ile Kuba'nrn
Catec firmasrnrn % 50'ger sermaye
payr ile kurduklan TEKA Puro Uretim
ve Ticareti Anonim $irketi'nin puro
fabrikasr 3 milyon Dolarhk bir yattrtmla, 25.09.2001 tarihinde Cevizli' de

ma suretif e giderilmesi gerekecektir.

ig ve Drg Pazar kogullanntn ytiksek
miktarlarda tirtun satrgrna imkan vermedigi de goz onirnde bulunduru-

m2 olacafr hesaplanmrgtr. Diler

Destekleme gorevi nedeniyle TEKEL
Genel Miidurliifunce sallanan ana
para ve finansman maliyetleri, bu gorevden dolan her tiirlu zarar ve mahrum kahnan kdr destekleme hesabrndan kargllanrr.

ricnnnri A.s.

Lomas Morales tarafindan agrldr.
TEKA, tamamen K0ba tutunleri kullanilarak Kuba Habanos S.A. patenti ile
ug gramrn altrnda "FONSECA" markasr mini ve midi purolar olmak irzere,
tekvardiyada ylda 10 milyon adet puro trretecektir. dretimin % 3O'unun iE
pazara sunulmasr, % 79'inin ise ihrag
edilmesi amaglanmaktadrr.
Turkiye'de uretilecek FONSECA markasl, kendine has kalitesi ile Havana'nrn ipek kalrda sarrh olarak satilan
tek purosudur. Fonseca'nln Kuba'da

tadrr.

hususlardaki finansman ihtiyacrnrn

esasilr.

PqRO rinerim rre

baglanrlmrghr. Ambarlamanrn kirala-

kontenjan drgrnda uretilen tutunlerle,
30 ppm (CS 2)trzerinde kimyasalilag
kahntrsr ihtiva eden tutunler igin uygulanacak indirim oranlartrun Bakanlar

Kurulu'nca belirlenmesi onerilmektedir.

Kararrn 8'inci maddesinde destekleme hizmet ucreti toplamtntn bu karar kapsamrnda alman ve satrlan tiltiin bedellerinin % f i olarak hesaplanmasl ongorulmektedir. Destekleme hizmet ircreti odenmesinde getirilen tavanln uygulanmast ile ilgili ola-

rak ortaya grkan sorunlann giderilmesi amacryla ilgili maddeye yaprlan
bazr ilaveler kaldrrrlmrqtrr.

Kararrn l f inci maddesinde Karar
uyannca yaprlacak harcamalann'tasarruf tedbirleri genelgelerine tabi olmakszrn yuriiti.ilmesi ongoriilmu gttir.

5 tipi uretilmektedir. Bunlardan 4'u
yaprak dolgulu makine ve el sargrsrdrr. T0rkiye'de patentle iiretilecek mini ve midi gegitleri ise, pargah yaprak
dolgulu makine sargrsrdrr. Turkiye'de
uretilecek olan midi Eeqidinin uzunlufu 116 mm, gapr 11 mm, mini Eegi-

dinin ise, uzunlulu 80 mm, gapr 8.3
mmolacakhr.
Oniimiizdeki donemde Tiirkiye'de ortaklaga puroluk tutun yetigtirilmesi ve
3 gramn uzerindeki "Corona" tipiyeni

purolann tiretilmesi de ortakhfrn
amaglan arasrndadrr.
TEKA Puro dretim ve 1ic. A.$. de halen 42 Tilrk ve Kubah personel gorev
yapmaktadrr. Fabrikada tiretimin 3 yl
iEerisinde 15 milyon adete grkanlmast
ve Habanos S.A.'nln dalltrm almdan
da yararlanilarak ihracatrn hzla geligtirilmesi amaqlanmaktadrr.

TUTUN EKSPERLERi
DERNEIFIi

BULTENi

T.C.
Resmi Gazete
Bstbakanttk
Yaym cenel Miidiirltigiince ya}lmtanrr

luglannr temsile ve b0tununil sevk ve idareve
yetkili olanlar ile bunlann yardrmcrlarrnr,
d)lgyeri : Kamu hizmetininyririituldulDyerleri,
e) Kurum : Kurulug kanunlan veya kuruluglanna
iligkin mevzuatlarrnda gorev, yetki ve sorumlu_
luklan belirlenen, hizmetin niteligi ve y0rutul_
mesi bakrmrndan idari bir btitunlule sahip igyerlerinden oluqan kuruluglarr,

f)

Sendika

:

Kamu gorevlilerinin ortak eko_

Bakanlar Kurulu Kararlan

nomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerini
korumakve geligtirmekiEin olugturduklarr tirzel
kigilile sahip kuruluglarr,
g) Konfederasyon : Degigik hizmet kollarrnda
bu Kanuna tabi olarak kurulmug en az beg
sendikantn bir araya gelerek olugturduklari

Karar Sayrsr : 2001/2205

h) Toplu Gortigme : Kamu

Mewuatr celittirme
Kurulutu:7EHm

1920

ve

12 Temmuz 200
PerEembe

Sayr:24460

tiizel kigilili olan ust kuruluglarr,

gdrevliieri igin

uygulanacak katsay ve gostergeleq ayhk ve
0cretler, her tt:rltr zam ve tazminatlar, fazla
Ealryma ricretleri, harcrrah, ikamiye, Iojman

tazminafi, dolum, olDm

ve aile

yardrmr

odenekleri, tedavi yardrmr ve cenaze giderleri,

KAMq CONEVIiLERi
SENDIKAI-ARI I(ANUNU

lyecek ve giyecek yardrmlan ile bu mahivette
etkinlik artrncr diger yardrmlara iliqkin oiarak
yetkili kamu gorevlileri sendikalan ve 0st kuruluglarr ile Kamu igveren Kurulu arasrndayaprlan

gdnigmel,
l) Uzlagtrrma Krrulu : Toplu g6nigmeler srrasrn-

da grkabilecek uyugmazhklann gozumu igin

nininci xrsnn
Amag, Kapsam ve Thnrmlar
Amag
MADDE l. Bu Kanunun amacr, kamu gorevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak
ve menfaatlerinin korunmasr ve geligtirilmesi
igin olugturduldarr sendika ve konfederasyonlarrn kuruluqu, organlarr, yetkileri ve faaliyetleri
ile sendika ve konfederasyonlarda gorev alacak
kamu gorevlilerinin hak ve sorumluluklannr
belirlemek ve her hizmet kolunda yetkili kamu
gorevlileri sendikalarr ve bunlann badh bulunduklarr konfederasyonlar ile Kamu i-weren
Kurulu arasrnda yi.lrut0lecek toplu gorOgmelere
iligkin esaslarr diizenlemektir.

Kapsam
MADDE

2. Bu Kanun, Devletin

veya diler
kamu ttizel kigilerinin ytiriitmekle gorevli
olduklarr kamu hizmetlerinin gortildtilii genel,
katma ve 6zel biitgeli idareler, il ozel idareleri ve
belediyeler ile bunlara bagh kuruluglarda kamu
iktisadi tegebbtislerinde, ozel kanunlarla veya
6zel kanunlann verdigi yetkiye dayanarak kurulan banka ve tegekkuller ile bunlara balh kuruluglarda ve diler kamu kurum veya kuruluglannda iqEi statusii drgrnda Eahgan kamu

gorevlileri hakkrnda uygulamr.

Thnrmlar

MADDE3. - Bu Kanunun uygulanmasrnda;
a) Kamu Gorevlisi : Kamu kurum ve kuruluelarrnrn iggi stattjsii drgtndaki bir kadro veya pozisyonunda daimi suretle qahgan, adaylrk veya
deneme suresini tamamlamrg kamu gorevlilerini,

b) Kamu iqvereni : Kamu gorevlilerinin Ealrgtrgr
ttzel kigilili olan ya da olmayan kamu kurum ve
kuruluqlarrnr,
c) Kamu lgveren Vekili : Kamu kurum ve kuru-

olugturulan kurulu,
j) Mutabakat Metni :Toplu gortigme sonucunda
varrlan anlagmay gosteren belgeyi,
k) Ytiksek Hakem l(rrulu Bagkanr: 2822 sayh
Toplu ig Sozlegmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 53 iincti maddesine gore tegekkiil etmig
bulunan Kurulun Bagkamnr, ifade eder.
Kamu igveren vekilleri bu Kanun balamrndan
kamu iqvereni, hizmetin nitelili ve yiirutrlmesi

balh tum birimler ise asrl
iEyerinden saylr. Kamu igvereninin birden fazla
baklmrndan

igyeri varsa, bu Kanun balqmndan bu iwerlerinin tamamr igyerinden sayhr.

ixincinlsnn
Kurulug Esaslan ve Organlar

BiRiNciBoLdM
Kurulug Esaslan
KuruluE
MADDE
Sendikalar hizmet kolu esasrna
gore, Tiirkiye gaprnda faaliyette bulunmak
amacryla bir hizmet kolundaki kamu igyerlerin-

4.

de gahgan kamu gorevlileri tarafrndan kurulur.

Bir hizmet kolunda birden fazla sendika kurulabilir. Meslek veya ilyeri esasrna gore sendika
kurulamaz.

HizmetKollan
MADDE 5. Sendikalarrn kurulabilecekleri
hizmet kollan agagrda belirtilmigtir :
1. Bi.lro, bankacrhk ve sigortacrhk hizmetleri.
2. Egitim, olretim ve bilim hizmetleri.
3. Saghk ve sosyal hizmetler.
4. Yerel yonetim hizmetleri.
5. Basrn, yayrn ve iletigim hizmetleri.
6. Kirltiir ve sanat hizmetleri.
7. Bayndrrhk, inqaat ve koy hizmetleri.
8. Ulastrrma hizmetleri.

9. Tanm ve ormancrhk hizmetleri.
10, Enerji, sanayive madencilik hizmetleri.
11. Diyanet ve vakrf hizmetleri.

Kurumlann girdikleri hizmet kollan Malive
Bakanbgr, Qahqma ve Sosyal Guvenlik Bakan-

Itlr ve Devlet

Personel Bagkanhlrmn birlikte

hazrrlayacaklan bir yonetmelikle belirlenir.

Kurulug Iqlemleri

MADDE

6.

Sendika ve konfederasyonlar

onceden izin almaksrzn serbestce kurulurlar.
Sendika kurucusu olabilmek iqin en az ikiyldan
beri kamu 96revlisi olarakEahgmakyeterlidir.

Sendikanrn kurucularr; sendjka tDzufu, kurucularrn nirfus crizdanr ornekleri, ikametg6h belgeleri, kamu gorevlisi olduklanm g6sterir belgeler ile sendikayr ilk genel kurula kadar sevk ve
idare edeceklerin kimliklerini kurulug dilekEe-

lerinin ekinde sendika merkezinin bulunacadr
ilin valiligine vermek zorundadrrlar.

Konfederasyon kuruculan, konfederasyon triztigii ile sendikalarrn konfederasyon kurulmasrna iligkin kurucular kurulu kararrm ve ilk oenel
kurula kadar sevk ve idare edeceklerin-kimliklerini konfederasyon merkezinin bulunacalr
ilin valiligine ahndr belgesi kargrhlrnda vermek
zorundadrrlar. Konfederasyonu ilk genel kurula
kadar sevk ve idare edecekle; iiyesi olduklarr
sendikalann zorunlu organlanna segilmemiq-

lerse, sendika kuruculan igin istenilen diler
belgeleri de eklemekle y0k0mltidtirler.
Yukarrda anrlan belge ve tuz0klerin ilgili valilige
verilmesi ile sendika veya konfederasyon trizel
kiqilikkazamr.

Valilik, tiiztik ve belgelerin birer ornelini, beg
gahgma grin0 iginde Qahgma ve Sosyal Giivenlik Bakanhlr ile Devlet Personel Bagkanhlrna
gonderir.

Ti1ziigun veya bu maddede saylan belgelerin
iEerdikleri bilgilerin kanuna aylcnhjnrn tespit
edilmesi ya da bu Kanunda 6ng6riilen kurulug

koEullanmn gerEeklegmedilinin anlagrlmasr
halinde, ilgili valilik eksikliklerin bir ay iginde
tamamlanmasrm ister. Tamamlanmadrdr takdirde sendika veya konfederasyonun fialiyetinin durdurulmasr igin ig mahkemesine bagvurur-

Mahkeme, kanuna aykrnhlrn veya eksiklilin
giderilmesi iEin altmrg gunu agmayan bir sure
verir. Verilen stire sonunda tiizrik ve beloeler
kanuna uygun hale getirilmemigse,mahkime
sendika veya konfederasyonun kapahlmasrna
kararverir.
Qahgma ve Sosyal Grivenlik Bakanhlr, sendika
ve konfederasyonlar igin birer bilgi kaydr tutar.

Tiiztk

7. Sendika ve konfederasvonlann
tiiztiklerinde agagrdaki hususlann belirtilmesi

MADDE

zorunludur:
a) Sendika veya konfederasyonun adr, merkezi
ve adresi.

b) Sendika veya konfederasyonun amacr ve bu
amacr gerEeklegtirmek iizere s0rdtjrtilecek caLqma konularr ile gahgma usulleri.
c) Sendikanrn faaliyet gosterecegi hizmet kolu.
d) Sendika kuruculannrn ad ve soyadlan, meslek veya gorevlbri ve adresleri; konfederasyonu
kuran sendikalann hizmet kollarr ile ad ve
adresleri.

e) Sendika veya konfederasyona iiyelik

ko-
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h) Sendika vep luftderasyornn genel lqrrul

drgrndaki zorurfu
tSrelerin segilme
u5ulfr, asil ve yedd< lar€ saysr, gdrev ve yetkileri.

I) Sendika vqla kcnfederasyonlann yoneticilerinde ararulacak gartlar.
Sendika Subelerinin nasrl kurulacafir, gorev
ve yelkileri, genel kurullann toplanfllarrna ve

j)

kararlarma iligkin usul ve esaslar ile sendika
genei kurulunda gubelerin temsil qekli.
k) Oyelik odentisinin belirlenmesi usulii.
l) Sendika veya konfederasyonun ig denetim
usulu.
m) Harcamalarrn nasil yaprlacagr, yetkilerin
nasrlverilecegi ve yetki slnrlan.
n) Trizi.igun degigtirilmesi usulil.

o) Sendika veya konfederasyonun feshi, kendiliginden da$rlmasr, bagka bir sendika veya
konfederasyonla birlegmesi veya mahkeme karanyla kapatrlmasr hallerinde mal varlr$rmn
tasfiye usulti.

p)

Sendika veya konfederasyonun zorunlu

organlarrnrn olugumuna kadar kurulugun iglerini ytinitmeye ve temsile yetkili gegici yonetim
kurulu uyelerinin ad ve soyadlarr ile adresleri.

r)

Sendika ve konfederasyon temsilcilerinin

lrca cfen en gok beqytu delegeden olugur.
tlp sdkalann genel kurulda kag delegeyle
terndl edilecefi konfederasyon tiizugiinde
befirtilir.
Sendika gubeleri ile sendika ve konfederasyon-

Iann yonetim ve denetleme kurulu tiyeleri bu
srfatla kendi genel kurullanna delege olarak
katrhrlar.

Delege srfatr, m0teakip ola$an genel kurul igin
yaprlacak delege segimine kadar surer.
Tiiztiklere delege segilmeyi engelleyici hukiim-

lerkonulamaz.
Genel kurullarrn toplantl zamanl ve karar yeter

c) Yonetim ve denetleme kurulu mporlanrun
gortigulmesi ve aklanmasr.
d) Yonetim kurulunca haarlanan gahgma programr ve b0tgenin gdr0gtiterek karara ballanmasr.
e) Sendika ve konfederasyonlarrn tizilklerinde

belirtilen konularda yonetim kuruluna yetki
verilmesi.
Thgrnmaz mallann

f)

satln ahnmasl veya
mevcut taglnmaz mallarrn satrlmasr konusunda
yonetim kuruluna yetki verilmesi.
g) Sendika ve konfederasyon yonetim kurulu
ilyelerine verilecek her turlir iicret ve diler

saylsl

gorevlilerin huzur hakkr ve yolluklarrnln

MADDE 10. - Sendika veya konfederasyonun
ilk genel kurulu tiizel kigilik kazanmasrndan

belirlenmesi.

baglayarakaltr ay iEinde yaprlrr.
Olalan genel kurul riE ylda bir toplamr. Tiiziik-

yonetim kuruluna yetki verme, gubeleri

lerinde belirtilmek kogulu ile daha krsa siirede
detoplanabilir.
iki g;nel kurul toplantrsr arasrndaki doneme
iliqkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme
kurulu veya denetgi raporu ile gelecek doneme

i)

iligkin butge onerisinin, genel kurula katrlacaklara toplantr tarihinden en az onbeg gun
6nce gonderilmesi zorunludur.

Olalaniistri genel kurul, yonetim kurulu veya
denetleme kurulunun gerekli g6rdugti durumlarda ya da genel kurul iiye veya delegelerinin
begte birinin yazrh isteli Uzerine en geg altmrg

h)

Sendika gubesi agma veya

bu

konuda

birlegtirme ya da kapatma.

Aym hizmet kolunda bulunmak koguluyla

bagka bir sendika ile birlegme ve katrlma.

j)

Bagka

bir

konfederasyonla birlegme ve

katrlma.

k) Konfederasyonlara iiye olma veya iiyelikten
gekilme.
l) AmaElarrna uyan uluslararasr kuruluglara tiye
olma veya qekilme.

m) Fesih kararrverme.

n) Mewuatta veya sendika tiiziiklerinde genel
kurulca yaprlmasr belirtilen diler iglemlerin
yerine getirilmesive herhangi bir orgamn gorev

gun iEinde toplamr.

alamna girmeyen konularrn karara baflan-

Genel kurula qa$n yonetim kurulu tarafrndan

masl.

segiminde yetkili kurulun belirlenmesi, temsil-

yaprlrr.

$ube genel kurullarr sadece yukarrdaki (a), (c)

cilerin nitelikleri ve gorevden alrnma usulLi.
s) Gelirlerini ne gekilde muhafaza edecekleri ve

Toplantr yeter saysr iiye ya da delege tamsaysrmn salt golunlufudur. Ilk toplantlda yeter sayr
saflanamazsa, ikinci toplantr en gok onbeg gun
sonraya brrakrlabilir. Bu toplantrda salt gofun-

ve (n) bentlerinde belirtilen gorevlerini yerine

zorunlu giderleri igin kasalarrnda tutacaklarr
azami nakit mevcudu.

t) Demirbaglann

satr5 ve terkininde uygulanacakusul ve esaslar,

ixiNciedlrirvl
Organlar ve Segimler

Zorunlu organlar
8. Sendika qubesi, sendika ve

MADDE

konfederasyonlann zorunlu organlan genel ku-

rul, yonetim kurulu, denetleme kurulu ve
disiplin kuruludur.
Sendika veya konfederasyonlar zorunlu organlarrn gorev, yetki ve sorumluluklarrnr dewetmemek kaydryla bagka organlar da kurabilirler.
Genel kurullar tarafrndan zorunlu organlara
segilen uyelerin ad ve soyadlarr, meslek ve
gorevleri, adresleri ile tuziik deligiklikleri ve
agrlan, kapatrlan veya birlegtirilen gubeler;
sendika lubesinin, sendikanrn veya konfederasyonun bulundulu illerin valiliklerine, Devlet

lukaranmaz.
Karar yeter saysl toplantlya kahlan tiye veya
delege saysrnrn salt Eolunluludur.
Yukandaki hi.rkiimlere aykrn hareket eden sendika gubesi, sendika veya konfederasyon yonetim kuruluna; uyelerinden birinin veya durumu

tespit eden Qalqma ve Sosyal Grivenlik
Bakanhlrnrn bagrurusu uzerine, ig davalanna
bakrnakla gorevli mahkeme karan ile igten el
gektirilir. Bu takdirde gorevli mahkeme, genel
kurulu kanun ve ttlzi.ik hukilmleri gerefince en
ksa zamanda toplamak ve yeni yonetim kurulu
segilinceye kadar cari igleri ytir0tmekle gorevli

olmak uzere Medeni Kanun h0kiimleri
gerelince bir veya 0g kalyum taln eder.
Segimlerde Uygulanacak Esaslar
MADDE 11. - Cenel kurullarda segimler yargr

en gok on uyeden olugur.

Disiplin kurulu en az iig, en gok beg r.iyeden,
denetleme kurulu en az ug denetgiden oluqur.
$ubelerde bir denetEi ile yetinilebilir.
Yonetim, denefleme ve disiplin kurullan ile kurulmasr uygun goriilen diler organlann oluSumu, gorev ve yetkileri ile toplanma ve karar
alma usulleri Sendikalar Kanununun 16. 17. 1B
ve 19 uncu maddelerinde belirtilen esaslara
uygun olarak sendika veya konfederasyonlann
tiiz0klerinde duzenlenir.

tig<incrintsnn
Uyelikve Giivenceler

eiRir\ciedldnl
dye[k

saysr begyiizti agtrlr takdirde genel kurullar

konfederasyonlann tiizr.lklerinde belirtilir.

delegelerle yaprlabilir.
Delegeler tiyeler tarafindan gizli oy, agrk sayrm

MADDE 12. - Genel kurullann g6rev ve

segimlerin iptali

ve

yenilenmesine iligkin

Genel Kurullannciirevleri
yetkileri gunlardrr:
a) Organlann segimi.
b) Tuziik degigikligi.

sendika

yonetim kurullan en az ug, en Eokyedi tiyeden;
konfederasyon yonetim kurullarr ise en az beg,

Genel kurul toplanhlan, genel kurullarda yaprlacak segimler, segimlere yaprlacak itirazlaq

hususlarda 2821 sayh Sendikalar Kanununun
14 rincii maddesi ile 52 nci maddesinde yer
alan hiikumleri uygulanrr.
Segimlere iligkin usul ve esaslal sendika ve

htikiimlere gore segilir.
I(onfederasyon genel kurullan, tiye sendika-

olugmasr, gorevleri ve toplantrlarr

MADDE 13. Sendika gubesi ve

gozetimi altrnda serbest, egit, gizli oy, aqrk
saymve dokiim esasrna gore yapilrr.

Personel Bagkanhlrna ve Qahgma ve Sosyal
Gtrvenlik Bakanhfrrna otuz giin iqinde bildirilir.
Genel Kurullann OluEmasr
MADDE 9. - Sendika ve sendika gubesi genel
kurullarr riyelerden olu€ur.
Sendika iiye saysr bini, sendika gubesinin 0ye

ve dok0m esasrna ve sendika tiiziigtindeki

getirirler.

Yonetim, denetleme ve disiplin kurullarrmn

Sendika dyefiinin Kazamlmasr
MADDE 14. Sendikalara riye olmakserbesttir.
Kamu gdrevlileri gahgtrklarr igyerinin girdili
hizmet kolunda kurulu bir sendikaya iiye
olabilirler.

Uyelik, bagvurunun sendika yetkili orgamnca
kabuliiile kazamhr.
dyefik bagvurusu, sendika tarafrndan en gok
otuz grin iginde reddedilmedili takdirde tiyelik
istemi kabul edilmig sayhr. Hakh bir sebep gosterilmeden tiyeligi kabul edilmeyen kamu 96-

g

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BOLTENi
revlisinin, bu karann kendisine teblilinden itibaren otuz gtin iqinde ig davalarrna bakmakla
gorevli mahalli mahkemede dava agma hakkr

tarihinde kazantltr.

varolr.

igverene yazr ile bildirilir. Qrkarma karartna kargr

Sendika, iyeligi kesinlegen kamu g6revlisinin
bagwru belgesinin bir ornelini iiyenin kendisine verir, bir

orneli sendikada kaltr, bir ornelini

tyelik odentisine esas olmak ve dosyastnda
saklanmak tzere iqverene, bir orneiini de her
yhn gubat, mays, alustos ve kaslm aylartnda
bir liste ekinde Qahgma ve Sosyal Guvenlik
Bakanh!rna gonderir.
Birden gok sendikaya uye olunamaz. Birden
eok sendikaya tiyelik halinde sonraki iiyelikler
gegersizdir.

Sendika Uyesi Olamayacaklar
MADDE 15. Bu Kanuna gore kurulan sendikalara;

a) Ttirkiye Buytik Millet Meclisi

Genel
Sekreterligi, Cumhurbagkanh!r Genel Sekreterligi ile Milti Giivenlik Kurulu Genel Seketerliginde gahgan kamu gorevlileri,
b) Yiiksek yargr organlartntn bagkan ve tiyeleri,
hAkimler, savcrlar ve bu meslekten saylanlar,
c) Bu Kanun kapsamrnda bulunan kurum ve
kuruluglarrn mi.istegarlarr, bagkanlarr, genel
mtdurleri, daire bagkanlart ve bunlann yardtmcrlarr, yonetim kurulu iiyeleri, merkez tegkildtla-

nnrn denetim birimleri yoneticileri ve kurul
baqkanlarr, hukuk mi.igavirleri, bolge, il ve ilge
tegkil6tlarrnrn en tist amirleri ile bunlara egit
veya daha ust dtizeyde olan kamu gorevlileri,
100 ve daha fazla kamu gorevlisinin Ealtgtrlt
igyerlerinin en i.ist amirleri ile yardtmcrlan,
belediye bagkanlan ve yardtmctlan,
d) Yiiksek6gretim l(rrulu Bagkan ve iiyeleri ile
Ytiksekolretim Denetleme Krrulu Baqkan ve
lyeleri, universite ve yiksek teknoloji enstittsu

rektorleri, fakulte dekanlarr, enstitii ve ytiksek
okullarrn miidirrleri ile bunlartnyardtmctlan,
e) Mtllk idare amirleri,
0 Silahh Kuwetler mensuplan,
g) Milli Sawnma Bakanhlr ile Ti)rk Silahlt lfuvvetleri kadrolarrnda (Jandarma Genel Komutanhjr ve Sahil Guvenlik Komutanhgr dahil)
gahqan sMl memurlarve kamu gorevlileri,
h)Milli istihbaratTegkilAtr mensuplan,
r) Bu Kanun kapsamtnda bulunan kurum ve
kuruluglann merkezi denetim elemanlan,
j) Emniyet hizmetleri stntfi ve emniyet tegkilatrnda gahgan diger hizmet srntflarrna dahil
personel ile kamu kurum ve kuruluglarrmn ozel
g0venlik personeli,
k) Ceza infaz kurumlannda Eahgan kamu gorevlileri,
dye olamazlar ve sendika kuramazlar.

dyelilin Sona Ermesi
MADDE 16. Her tiye uyelikten serbestge gekilebilir.

dyelikten gekilme, ggkilme isteginin sendikaya
bildirilmesi ile gerEeklegir. Qekilme bildirimini
alan sendika g6revlisi, kayt defterine iglemek

ve ahndrlrna iligkin bir belgeyi derhal tiyeye
vermek zorundadrr. Sendika, gekilme bildirimlerinin birer orneklerini her yrhn gubat, mays,
agustos ve kastm aylannda bir liste ekinde
Qahgma ve Sosyal Gtrvenlik Bakanltltna
gondermek zorundadtr. Uyelikten gekilen,
bildirimin bir ornelini dosyasrnda saklanmast
igin igverene gonderir.

Qekilme, sendikaya bagvurma tarihinden

baqlayarak bir ay sonra gegerli olur' Qekilenin
bu siire iginde bagka bir sendikaya tiye olmast
halinde yeni sendikaya uyeligi, bu sirrenin bitim

Uyenin, sendikadan grkarrlma karan genel
kurulca alntr. Qrkarma karart, gtkanlana ve
tiye, bildirim tarihinden itibaren onbeg giin
iginde gorevli mahkemeye itiraz ed-ebilir.
Mahkeme iki ay iginde kesin karar verir. Uyelik,
grkanlma kararr kesinleqinceye kadar strer.
Qekilme, goreve son verilmesi veya sair neden-

lerle kamu gorevinden ayrrlanlar ile farkh bir

hizmet koluna giren kuruma atananlardan

sendika tyesi olanlarrn iiyelikleri, varsa sendika

gubesi, sendika veya konfederasyon organlanndaki gorevleri sona erer. Emekliye aynlaniarrn sendika gubesi, sendika veya konfederasyon organlanndaki g6revleri seqildikleri donemin sonuna kadar devam eder.
Iqverenler her yhn mayls ve kastm ay sonu
itibarryla kurumlanndaki sendika uyesi kamu
g6revlilerinin sendikalara g6re dalrhmlan ile

yonetim kurulu i.iyesi, 3001 ile 5000 iiyesi olan
sendika gubelerinde iki yonetim kurulu tiyesi,
5001 ile 7500 rJyesi olan sendika gubelerinde
ug yonetim kurulu iiyesi, 7501 ile 10 000 uyesi
olan sendika qubelerinde dort yonetim kurulu
tiyesive 10 001 ve daha fazla i.iyesi olan sendika
gubelerinde beq yonetim kurulu tiyesi genel
kurul karan ile ayilksrz izinli sayltr.

Kamu gorevlilerinin bu sureleri, emekli
kesenekleri ve karqrhklarrnrn yoneticisi olduklart

sendikalan tarafrndan her ay Ttrkiye Cumhuriyeti Emekli Sandrlrna gonderilmesini kabul etrneleri koguluyla emeklilik derecelerinde
degerlendirilir
$ube yonetim kuruluna seEilenlerden ayhksz
izinli saylanlann dtgtnda kalanlar, kamu
kurumlanndaki gorevlerini siirdirriirler.
Ayhksrz izinli saylanlardan herhangi bir nedenle
sendika veya konfederasyon organlanndaki
gorevlerinden aynlanlar, gorevlerinin son

bir ay iginde
ayrrldrklarr kurum ve kuruluga yazth mtracaat
etmeleri durumunda, kamu iqvereni bu kimse-

sendika iiyelifi sona eren veya aslcya aitnanlara
iligkin bilgileri bilgisayar ortamtnda Qahgma ve

bulmasr tarihinden itibaren

zorundadtrlar.
Qahqma ve Sosyal Cuvenlik Bakanltgr sendika

leri bir ay iqinde eski gorevlerine ya da uygun
diler bir goreve atamak zorundadrr. Bir ay

Sosyal Gtvenlik Bakanhgrna gondermek

ve tyelik kaytlarrna iliqkin olarak

bitiin

derledigi

bilgileri bir ay iqinde Devlet Personel

Bagkanhjrna gonderir.

Konfederasyon
0yeligi

MADDE 17.

ve Uluslararasr

Kurulug

Sendikalar, ancak bir

konfederasyona iiye olabilirler. Birden gok

iqinde gorevlerine baglamak igin bagwrmayanlar gorevlerinden gekilmig saylrrlar.

Agrga alma, resen emeklilik, goreve son
verilmesi, tayin veya sair hallerde gorevlinin
mahkemeye bagwrmast halinde, mahkeme
karan kesinleginceye kadar sendikadaki gorevi
devam eder.

konfederasyona iiye olunmast halinde sonraki
tiyelikler gegersizdir.
Sendika ve konfederasyonlar, amaqlanna uyan
uluslararast kuruluqlara serbestEe iiye olabilirler ve iiyelikten gehlebilirler.
itgiti kurulug, iiye olduiu veya uyelikten aynldrgt

amaqlanna uyan uluslararmr lcrruluglara, iiye

oldufu veya iiyelikten aynldgr tarihi

izleyen

onbel gtin iginde, Qalrgma ve SosrTal Gwenlik
Bakanhlrna bildirir. Uyelik bildirimine, iiye
olunan kurulugti.iziiliinun bir omegi de eklenir.
Sendikalar ve konfederasyonlar onceden izin
almaksrrn, serbestge, yabancr ulkelerdeki

DORDdNCdKISII\A
Faaliyetler, Yasaklar ve idari Kurullar

eiRiNcinOLdfi
FaaliyeUer ve Yasaklar

Sendika

ve

konfederasyonlarrn yetki ve

f;aaliyetleri

MADDE 19. Kamu gorevlileri sendikalarr ile
konfederasyonlan bu Kanundaki hukumler
gergevesinde, uyeleri adrna toplu gortigmeye
katrlmaya, toplu gortgmeyi sonuglandtrmaya

amaglarrna uyan uluslararasl kuruluglartn tiye
veya temsilcilerini Turkiye'ye davet edebilir veya
yabancr tilkelerdeki toplanhlarrna kendi iiye
veya temsilcilerini gonderebilirler.

ve taraf olmaya yetkilidir.

ixinciedltim

bilirler:
a) Genel olarak kamu personelinin hak ve o-

Gtivenceler

Sendika dyelerinin ve Yiineticilerinin
Giivencesi

18. Kamu gorevlileri, ig saatleri
drgrnda veya igverenin izni ile ig saatleri iginde
sendika veya konfederasyonlartn bu Kanunda

MADDE

belirtilen faaliyetlerine katrlmalarrndan dolay
farkh bir igleme tabi tutulamaz ve gorevlerine
sonverilemez.

Kamu igvereni kamu gorevlileri araslnda
sendika 0yesi olmalart veya olmamalart
nedeniyle bir aynm yaPamaz.

Sendika veya konfederasyon yonetim kurullanna segilenler, segildikleri tarihten baqlayarak
bu g6revlerinde kaldrklan silrece kurumlanndan ayhksrz izinli saYhrlar.

Mahalli ve genel segimlerde aday olanlann,
sendika ve konfederasyonun organlanndaki

gorevleri adayhk s0resince asklda

kaltr.

Segilmeleri halinde gorevleri son bulur.
Sendika gubeleri en az 500 iiye ile kurulur' 500

ile 3000 iiyesi olan sendika Subelerinde bir
yonetim kurulu iiyesi, 3001 ile 5000 iiyesi olan
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Sendika ve konfederasyonlar kurulug amaglart

dolrultusunda agalrdaki faaliyetlerde bulunadevleri, gahgma kogullarr, yiikumltliikleri, ig giivenlikleri ile salhk kogullanmn geligtirilmesi ko-

nulannda gortg bildirmek ve toPlu gortigme
sonucunda anlagmaya vanlan mutabakat metinlerinin uygulanmastnt izlemek uzere idari kurullara 0yeleri arastndan temsilciler gondermeK.

b) Devlet personel mevzuattnda

kamu

gorevlilerinin temsilini ongoren gegitli kurullara
temsilci gondermek.
c) Verimlilik aragilrmalan yapmak, sonuglarla
ilgili raporlar d|zenlemek, onerilerde bulunmak ve igverenlerle bu konularda ortak
Eahqmalar yapmak.
d) Uyelerin mesleki yeterliliklerinin artlrilmasr

ve iorunlartnrn goztilmesi ile

sendikal
faaliyetlerinin geliqtirilmesine yonelik kurs'

seminer ve sosyal amagh toplanttlar

diLzenlemek, bilimsel qahgmalar yapmak ve
yaynlarda bulunmak.
e) Uyelerin ortak ekonomik ve sosyal hak ve
menfaatleri ile personel hukukunu ilgilendiren
konularda ilgili kurumlara ve yetkili makamlara

g
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sunulmak uzere Salqrndn

l.4rnd( re creriler
getirmek
f) dyelerin idare ile ttffl O€ac-ak t*tunrnrda,
ortak hak ve menfaattert-rin id€rlrreirde velrd

hukuh yardrm gereldilginin ortaya q*snisr

durumunda uyelerini wya mirasglanrn, her drizeyde ve derecedeh y6netim ve yargt organlarr

oniinde temsil etnek veya ettirmek, dava

acmak ve bu nedenle aErlan davalarda taraf

olmak.

g)

Oyeleri ve ailelerinin vararlanmalarr icin
hizmet amacryla, elitim ve saghk tesisleri,

dinlenme yerleri, spor alanlarr ve benzeri yerler
ile ktaphk. kreg, yuva ve huzur evleri, yaidrm-

iasma sandrklan kurmak ve vonetmek ile

herhangi bir bagrEta bulunmamak kaydr iie
uyeleri iqin kocperatifler kuruimasrna yardrm
etmek ve nakir mevcudunun Wzde onundan
fazla olmamak kaydryla bu kooperatiflere kredi
vermeK.
h) Yangrn, su baskrnr, deprem gibi tabii afetlerin

vukuunda, gerektiginde uyelik gartr aranmakszrn nakit mevcudunun vtizde onunu

agmamak kaydtyla afete ugrayan bolgelerde
konut, saghk ve elitim tesisieri yapma[ ve bu
amagla kamu kurum ve kuruluglanna ayni ve
nakdi yardrmda bulunmak.
Yasaklar
MADDE 20. - Bu Kanuna gore kurulan sendika
ve konfederasyonlarrn yonetim ve iglelqleri
Anayasada belirtilen Cumhuri.retin nitelikjeiine
ve demokratik esaslara aykrn olamaz.
Sendika ve konfederasyonlar kamu makamlarrndan maddi yardtm kabul edemez, sivasi
partilerden maddi yardrm alamaz ve oniara
maddi yardrmda bulunamazlar.

Sendika ve konfederasyonlar siyasi partilerin
kuruluqu iEinde yer alamazlar; siyasi partilerin
ad, amblem, rumuz veya igaretlerini kullanamazlar.

Sendika ve konfederasyonlar ticaretle
u$ragamazlar.

ixixcindlrim
idari Kurullar
Yilksek idari Kurul
MADDE 21. Kamu gorevlilerinin hak, odevve
gahgma kogullarrnrn dtrzenlenmesi ve kanunlann kamu gorevlilerine esit uygulanmastna
ydnelik kararlarrn ahnmasr igin yaprlacak toplu
gdriigmelere esas olmak rizere Kamu isveren
Kuruluna goriig bildirmek ve toplu gortigmelerde belirlenen mutabakat metinlerinin utgulanmasrm izlemek amacryla yuksek idari Kurul
oluqturulur.

Ytjksek idari l(rrul, Bagbakanhk Mristegarrmn
bagkanhlrnda, agalrda belirtilen kamu igveren
temsilcileri ile binyesinde tiye saylarr itibariyle
en gok kamu gorevlisini bulunduran konfederasyonlardan ilk tiEtinun 0yeleri oramnda
seEecekleri onbeg temsilciden olugur.
Bu Kurulda yer alacak kamu igveren temsilcileri
qunlardrr:
a) Bakanhklar ve diler kamu kurum veya kuruluglannrn mustegarlarr.
b) Devlet Personel Bagkanr.
c) Devlet Istatistik Enstittistr Ba$kanr.
d) iqigleri Bakanh!r Mahalli idareler Cenel

M0diiru.
e) Maliye Bakanhlr Butge ve Mali Kontrol Genel

Mtidtirii.

I

Qahgma ve Sosyal Guvenlik Bakanhjr Qahgma GenelMriduni.

g) Bagrmsu bagkanhklarrn bagkanlarr.
h) Kamu iEveren sendikasr.

Itrrul, zorunlu durumlar drgrnda lrlda en az bir
kez toplanrr.

Qahgma ve Sosyal Grivenlik Bakanhgr, sendika

ve konfederasyonlarrn riye saylan, dalrhmlan
ve bunlara iligkin diler bilgileri igeren raporu
Kurula sunar.

Kurum idari Kurullan
MADDE 22. Kurum dtizelnde kamu gorevlilerinin Eahgma kogullarr ve kanunlarrn-kamu
gorevlilerine eqit uygulanmasr konularrnda
gortig bildirmek uzere, egit sayda kamu igveren
vekili ile en qok iiyeye sahip sendikaca, uyeleri
arasrndan belirlenen temsilcilerin kahldrdr

kurum idari kurullarr oluEturulur. Bu kurullJr
yrlda iki kez toplamr.

lqyeri Sendika Temsilcileri
MADDE 23. igyerlerinde kamu gorevlilerinden
en gok Uye kaydetmig sendika igyeri temsilcisi
segmeye yetkilidir.

Sendika temsilcileri, igyerlerinde, tiyelerinin
igveren veya igyeri ile ilgili sorunlarrnr dinlemek,

0yelikOdentisi
MADDE 25. Aynr hizmet kolunda

Eahgan

kamu gorevlilerinin yiizde beginden fazlastru
iiye kaydetmiq bulunan sendikalann iiyelik

odentileri, l4 tincu madde

Eerqevesinde

uyenin tiyelik beyannamesindeki istemine

uygun olarak kamu iqverenince ayhglndan
kesilerek beg gun iginde sendikalarrn banka
hesaplarrna yatrnlrr ve 6denti listesinin bir

orne!i ilgili sendikaya gonderilir.

Ayhk odenti tutarr; 15 inci derecenin birinci
kademesinden ayhk alan Devlet memurunun,
ayhk, taban ayhfr, krdem ayhlr, her turltr zam ve
tazminatlar ile odenekler toDlamlnln net
tutannrn otuzda birini gegemez.
Sendika tuzriklerine, uyelik odentisi drgrnda her
ne ad altrnda olursa olsun, uyelerden bagka bir

kesinti yaprlmasrnr ongoren huktimler
konulamaz.

[iyelifi herhangi bir nedenle sona erenlerin
sendikaca beg Eahqma giinu iginde igverene
bildirilmesi zorunludur.
Konfederasyonlara tyelerince odenecek

ilgili yerlere iletmek ve sendika ile

odenti miktarr, sendikalarrn odenti tutarlannln
ytizde beginden agalr olmamak iizere konfede-

kalarrn tijzulderinde belirtilen vetkili kurullar
tarafrndan bir genei kurul donemi igin igyerin-

rasyonlann genel kurullarrnca belirlenir.

iqveren
arasrnda iletigim saglamak amacryla, sendi-

den segilirler.
Igyerinde kamu gorevlileri arastnda en gok iiye

kaydetmig sendikanrn bulundurabilece!i

temsilci sayrsr, igyerindeki kamu gorevlisi saysr
20-100 arasrnda ise en gok bir, 101-500
arasrnda ise en Eok iki, 501-1000 arasrnda ise
en gok uE, 1001-2000 arasrnda ise en Eok beg,
2000'den fazla ise en Eok yedidir. Bu temsilcilerden biri sendika tarafrndan baq temsilci

olarak gorevlendirilebilir. Igyeri sendika
temsilcileri bu gorevlerini igyerinde, haftada iki
saat olmak tizere yerine getirirler. Temsilciler bu
surede izinli sayLrlar.

Kamu igvereni, yonetim ve hizmetin igleyigini
engellemeyecek biEimde sendika temsilciIerine gahgma saatleri iginde ve drgrnda gorevle-

rini yapabilmeleri igin imkAnlar 6lErisunde kolaylklar saglar.

BEgiNciKrsrrvl

Giderler

MADDE 26. Sendika ve konfederasvonlar
gelirleri tlziiklerinde belirtilen amaclarr ve bu
Kanunda gosterilen faaliyetleri drgrnda kullanamazlar ve ba!rglayamazlar.
Sendika ve konfederasyonlar, gelirlerinin en az
yuzde onunu {iyelerinin mesleki bilgi ve tecrubelerini artrrmakigin kullanmakzorundadrrlar.
Vergi Usul Kanununa gore demirbag sayrlan her
trirlu egya veya malzeme demirbaq defterine
kaydedilir ve bunlar hiqbir gekilde gider olarak
iglem goremez.
Sendika gubeleri, sendika ve konfederasyonlar
yardrmlaEma sandrklarr drErnda, uyeleri, yoneticileri veya diger kgi ve kuruluglara borg para
veremezve elde ettikleri gelirleri da!rtamazlar.
Sendika ve konfederasyonlann tutacaklarr defterler, tasdik gekli, kaytlarrn dtizenlenme usul

ve esaslan bir yonetmelikle belirlenir. Muhasebe kaytlarr bilanEo esasrna gore tutulur.

ir<ixcinolcim
Sendika ve Konfederasyonlarrn
Gelirleri, Giderleri ve Denetimi

einiNcieoldM

Denetim
idariveMali Denetim
MADDE 27. Sendika qubesi, sendika ve
konfederasyonlarrn yonetim

Gelirve Giderler
Gelirler
MADDE 24. Sendika ve konfederasvonlann
gelirleri:

a) dyelerinin odeyecekleri uyelik odentilerinoen,

b) Bu Kanuna gore yapabilecekleri faaliyetlerden elde edilecek gelirlerden,
c) Bagrgve yardrmlardan,
d) Malvarh!rndan elde edilen gelirlerden,
Olugur.
Sendika ve konfederasyonlar, kendilerinin veya
Ttrkiye Cumhuriyeti Devletinin uyesi bulundufu uluslararasr kuruluglar harig, drg kaynaklardan Bakanlar lfurulunun izni olmadrkga yardrm
ve balrg kabul edemezler.

Sendika ve konfederasyonlar tiim nakdi gelirlerini bankalara yatrrmak zorundadrrlar. ZolunIu giderler iEin kasalarrnda tutacaklan azami
nakit mevcudu ttizuklerinde gosterilir.

ve iglelgleri

ile

gelir ve giderleri ve bunlarla ilgili her t0rlii
iglemlerin kanunlar ve ilgili digei mevzuat ile
tuzrik.ve genel kurul kararlarrna uygun olup
olmadrjr hususlanndaki idari ve maii denetim,
denetleme kurullan ya da denetgiler tarafrndan
yaprlrr. Denetimin esaslan hakkrnda Sendikalar

Kanununun 47 nci maddesine gore Erkanlan

ttiztrk h0kiimleri uygulanrr.

Sendikalar ve konfederasvonlarrn vrlhk

hesaplan 1.6. 1989 tarihli ve 3568 sayrh Kanuna
gore denetim yetkisi almrg meslek mensuplan
tarafrndan denetlenerek, bagrmsrz denetim
raporu hazrrlanrr. Bu raporlar genel kurula
sunulur.

Sendika ve konfederasyonlar her hesap ya da

biitge donemine ait bilango ve hesaplarrla

gahgma ve denetleme raporlanm ait olduklan
d6nemi izleyen iiq ay iEinde Qahgma ve Sosyal
Guvenlik Bakanhgrna;-sendikalar ayrrca bagh
bulunduklarr konfederasyona gondeiirler.

[s

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BOLTENi

ALflNCIKISIIVI
TopluG<irtiEme

BiRiNciBoLdM
Genel

Hiiktimler

Toplu GtiriiEmenin Kapsaml
MADDE 28. Toplu gortgme; kamu gorevlileri
igin uygulanacak katsay ve gostergeler, ayhkve

tcretler, her t0rlii zam ve tazminatlar, fazla
gahgma i.icretleri, harcrrah, ikramiye, lojman

tazminatl, dogum, olum

ve aile

yardrmr

odenekleri, tedavi yardrmr ve cenaze giderleri,
lyecek ve giyecek yardrmlarr ile bu mahiyette
etkinlik ve verimlilik artrncr dider vardrmlarr
kapsar.

Taraflar
MADDE 29. Toplu goriigmenin taraflan, kamu
igverenleri adrna Kamu lgveren ltrrulu, kamu
gorevlileri adrna her hizmet kolunda kurulu
yetkili kamu gorevlileri sendikalarr ile bunlarrn
baglt bulunduklarr konfederasyonlardu.
Kamu lgveren l(rrulu; Bagbakan tarafrndan
gorevlendirilen bir Devlet Bakanmn baqkanhgtnda agagrdak kamu gorevlilerinden olugur:
a) BagbakanhkMtistegarr.
b) Maliye Bakanhlr Mijstegan.
c) HazineMUstegan.
d) Devlet Planlama Tegkildtr Mtistegarr.
e) Devlet lstatistik Enstittist Bagkanr.
f) Devlet Personel Bagkanr.
g) Maliye Bakanhlr Biitge ve Mali Kontrol Genel

Mudiirtr.
h) Kamu igveren sendil<asr.
Yetkili kamu gorevlileri sendikalan ile bunlann

bagh bulunduklarr konfederasyonlar goriigmelere Kamu lgveren Kurulu iiyelerinin saysr
kadar temsilci ile katrlrr.
Toplu goriigme ile ilgili gahgmalann hzlandrnl-

rekqesiyle, diler sendikalar ve konfederasyonlarca Ankara Ig Mahkemesine itiraz edilebilir.
Mahkeme itirazr onbeg giin iginde karara
baglar.
Thraflarrn toplanmasl
MADDE 32. Hizmet kollarrna gore belirlenen
yetkili kamu gdrevlileri sendikalarr ve bagh
olduklarr konfederasyonlar ile Kamu lqveren

Kurulu, galn yaprlmasrna gerek kalmaksrzn
her yhn Alustos aynrn onbeqinci gunu. Devlet
Personel Bagkanhlrnca belirlenen ve tarafiara
bir hafta onceden bildirilen yerde toplanrrlar.
Toplu gortgmenin seketarya hizrnetleri. Devlet
Personel Bagkanh$rnca yiirutulur.

Toplu Gririigmenin Gtindemi
MADDE 33. Kamu lgveren Kurulu. Yiiksek
Idari Kuruldan gelen cnerileri de dikLate alarak.
toplu gortigme kapsamrndaki konulara ili5kin
bilgi ve belgeleri kurula sunar ve toplu gorugmeye baglamr.
Taraflar, toplu gortgmeye esas olacak onerilerini sunarlar.

Toplu gortgmenin gtindemi, bu haarhk cahgmalan ve oneriler dikkate ahnarak olugturulur.
Gortgmelerin hangi esaslar iEinde yaprlacalr
tarafl ar arasrnda belirlenir.

Toplu Giiri.iqmenin Sonuglanmasr

ve

MutabakatMetni
MADDE 34. Toplu g6ruqme en geE anbeg gun
iginde sonuElandrrrhr. Bu sure iqinde anlagmaya vanlrrsa, duzenlenen mutabakat metni tarafiarca imzalanrr.

Mutabakat metni, uygun idari, icrai ve yasal
duzenlemelerin yaprlabilmesi igin Bakanlar
Kuruluna sunulur. Bakanlar Kurulu 0g ay iEinde
mutabakat metni ile ilgili uygun idari ve icrai
diizenlemeleri gerqeklegtirir ve kanun tasanlannr T0rkiye Bqpk MilletMeclisine sunar.

tigthrctiedltir't
UyuEmazlrklann Qtiziim Gsulleri

ixixcinolrim

MADDE 35. Toplu g6riigmenin tamamlanmasr igin ongortilen stre iginde taraflar anlaqamazlarsa, taraflardan biri iiE giin iqinde Uzlaqtrrma l(rrulunu toplantrya ga!rrabilir.
Uzlagtrrma Kurulu, Yuksek Hakem Kurulu Bagkamnrn bagkanhlrnda; Universitelerarasr Kurul
tarafrndan, fakirltelerin gahgma ekonomisi, iq
hukuku, idare hukuku ve kamu maliyesi bilim
dallarrndan segilecek birer tye olmak rizere
dort ogretim iiyesinden olugur. Bu i.iyeler, siyasi
partilerin merkez karar ve yiirtitme kurullarrnda
gorev alamazlar. Uyeler iki yl igin seqilirler.
Siiresi biten iiyeler yeniden segilebilir. Kurulun
seketarya iqleri Devlet Personel Bagkanhlrnca

gorevlileri sendikalannca yaprlan tiyelik

bildirimlerini dikkate alarak, her

yl

31 Mays

itibariyle sendikalann uye saylarrnr tespit eder;
buna gore her hizmet kolundaki yetkili kamu
gorevlileri sendikalarr ile en gok riyeye sahip
konfederasyonu belirler ve sonuglart Temmuz
ayrnrn ilk haftasrnda Resmi Gazetede yaymlar.
Bu sonuglara beq gahgma gtint iginde itiraz
edilmedigi takdirde, tye sayrlan ile her hizmet
kolundaki yetkili kamu gorevlileri sendikalan ve
en gok iiyeye sahip konfederasyonun yetkisi
kesinlegir.

Yetki ltirazr

MADDE 31. Sonuglann yaymr tarihinden itibaren beg gahgma gunti iEinde Qahgma ve
Sosyal Guvenlik Bakanltlrnca yetkili olarak belirlenen her hizmet kolundaki yetkili kamu gorevlileri sendikalan ile en gok uyeye sahip konfederasyonunun golunlulunun olmadrlr ge-

tutanakla

YEDiNC|KISIM
Qegitli, Geqici ve Son Hiik0mler

BiRiNciBold?'l
QeEitli

Hnkiimler

Sendika ve Konfederasyonlann Katrlma ve
Birlegmesi
MADDE
baqlca

36.

Genel Kurul karanyla sendikalann

bir sendikaya veya konfederasyonlarrn

bagka bir konfederasyona katrlmasr halinde
katrian sendika veya konfederasyonun btitiin
hak, borg, yetki ve menfaatleri katrldr$r sendika
veya konfederasyona kendili!inden geger
Birleqen sendika veya konfederasyonlartn
birtiin hak, borq, yetki ve menfaatleri birleqme
sonucu meydana getirdikleri yeni ttzel kigilige
kendili!inden geqer.
Bu madde hukiimleri gerelince katdan veya
birlegen sendika ve konfederasyonlarrn iiyeleri,
ayn bir iqleme gerek olmaksrzln devralan veya
yeni kurulan sendika veya konfederasyonun
uyesiolurlar.
Birlegme ite ilgili diger usul ve esaslar sendika
veya konfederasyonlann ttiziiklerinde gosterilir.

Kapatma
MADDE 37. Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara ayktrt
faaliyetlerde bulunan sendika ve konfederasyon, merkezlerinin bulundulu yer Cumhuriyet
Baqsavcrsrnrn istemi trzerine ig davalanna
bakmakla gorevli mahalli mahkeme karart ile
kapatrhr.

Yukandaki fikraya aykrr hareket eden sendika
gubesi, sendika ve konfederasyonlar hakkrnda
29O8 sayh Demekler Kanununun 54 uncu
maddesi uyannca iglem yaprlrr.

maslna ve sonuglandrnlmasrna yardrmcr olmak
tlzere taraflar egit sayda yetkililerin katrhmr ile
on gahgma gruplarr olugturabilir.

Toplu G<iri.igme, Yetki, Mutabakat Metni
Yetki
MADDE 30. Her hizmet kolunda en gok tiyeye
sahip sendika ile bunlarrn balh olduklarr
konfederasyonlar toplu g6rirgme yapmaya yetkilidir. En gok uyeye sahip konfederasyon
temsilcisi toplu gorijqme heyetinin bagkanrdrr.
Qahgma ve Sosyal Gtivenlik Bakanhlr, kamu

tiimii taraflarca imzalanan bir

belirtilerek Bakanlar Kuruluna sunulur.

Uyugmazftlrn Tespiti, Qciziimii ve UzlaEtrrma Kurulu

yurtittiltr.
Uzlagtrrma Kurulu, uyugmazltk konulannt
inceler, gerekti!inde toplu gortigme taraflartntn
temsilcilerini dinler ve beg gtin iEinde karannt
verir. Kararlar salt go$unlukla ahmr.

Her toplantl giinri iqin Uzlaqtrrma Kurulu
Bagkamna 1100, iiyelere 1000 gdsterge
rakamrnrn 657 saylt Devlet Memurlan
Kanununun 154 unctl maddesi uyannca

belirlenen ayhk katsayst ile Earptmt sonucu
bulunacak miktarda toplantr ucreti odenir.
Uzlagtrrma Kurulunun kararrna taraflarrn katrlmasr durumunda, bu karar mutabakat metni
olarak Bakanlar Kuruluna sunulur. Taraflarrn
Uzlagtrrma Kurulu karanna katilmamasr durumunda anlagma ve anlagmazhk konulanmn

CezaH0kiimleri

MADDE38. BuKanunun;
al 20, 24 ve 26 ncr maddelerinde yer alan
h0k0mlere aylan hareket edenlere altr aydan bir
yla kadar hapis cezasr,
b) Bu Kanunun 8, 14, 16ve 17 nci maddelerin-

de yer alan htlkilmlere aykn hareket eden
sendika gubesi, sendika veya konfederasyonlara ikiytizmilyon liradan az olmamak iizere
alrr para cezasma, htikmedilir.

Faaliyetin Durdurulmaslnda Kayyrm llayini
MADDE 39. Faaliyeti durdurulan sendika veya
konfederasyonun mallarrnm idaresi, menfaatlerinin korunmasr ve durdurma sirresi sonunda
yeniden faaliyete gegebilmesi igin genel kurul
yaprlmasr, Medeni Kanun htlktimleri gerelince
tayin olunacak bir veya ug kayym tarafindan
sa!lanrr.
Fesih, Infisah ve Kapatma Halinde Mallartn

Devri
MADDE 40. Fesih, infisah ve kapatma hallerinde, mal varhklan 2821 sayb Sendikalar
Kanununun 46. maddesindeki hukiimler gerEevesinde tasfiye edilir.

Ancak, tasfiye sonucunda kalacak para ve
mallar, ilgili sendika veya konfederasyonun
ttiziiltinde aksine bir hukum bulunmadrlt
takdirde Hazineye dewedilir.

Yiinetmelikler

MADDE

41. Bu Kanunun

uygulanmast

bakrmrndan;
a) Kurumlann girecekleri hizmet kollarr,

g
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TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

konfederasyon qfffuiE
bagvuru belgeleri ile gel*rrc Hnirkiir
qekli ve iqerecegi bilgiler

hlr*ndr

b) Sendika ve

l{anil bsen ltnfi.r re
l(rrum ldari }furularrn ofryrn ttigimi ile

c) Yi.iksek ldari lfuruL
Eahqma usul ve

esdarl

d) Sendii<a q1e saj/dan Ye lrcr hizn€t kolunda
yetkili kamu gorevlitef sendikalan ve bunlann
bagh bulunduldan konfedemsyonlann belirlenmesine iliEkin usulve esaslar,

e) Sendika ve konfederasyonlarrn tutacaklarr
defterler, tasdik gekli ve kaytlarrn dlzenlenme

usulveesaslan,

f) Uzlaqtrrma Kurulunun Ealtgmast

hizmetlerin yilrutiilmesine iliqkin usul

ve
ve

esaslar,

Kanunun yaymr tarihinden itibaren d6rt ay
iginde, kamu gorevlileri sendikalan konfederasyonlarmrn da gortigleri ahnmak suretiyle
Maliye Bakanhgr, Qahgma ve Sosyal Giivenlik
Bakanhgr ile Devlet Personel Bagkanhlrnca
birlikte hazrrlanacak yonetmeliklerle belirlenir.
Uygulamamn izlenmesi
MADDE 42. Bu Kanunun uygulanmastnda;
a) Kamu gorevlileri sendika ve konfederasyonlanmn kurulugu, yetkili organlanntn olugumu
ve bu organlann qahgma usulleri ile gorevleri,
sendika ve konfederasyonlann ttlzel kigi olarak
hak ve yuktimlulukleri ve faaliyetleri gibi konu-

larda kargrlagrlacak sorunlan gidermeye
Qahgma ve Sosyal Gtvenlik Bakanhgr,

b) Personel konulanna iligkin olarak

(1

)

ixiNcinOL<ir'l
Hiikiimler

OdenekTahsisi
GEqiCiMADDE 1. Bu Kanun gereginceyaprlacak harcamalar igin Maliye Bakanhf btitgesinin transfer tertibinden Qalryma ve Sosyal
Giivenlik Bakanhgr btitEesinin ilgili tertiplerine
yeterli miktarda odenek aktarrlrr.
Kadro Tahsisi
Bu Kanunla getirilen
GEqiCi MADDE
hizmetlerin yiirtitulebilmesi igin, Qahgma ve
Sosyal Gi.ivenlik Bakanh$ merkez tegkilatrnda

2.

Belirlenen sure igerisinde, bu Kanuna uygun
olarak yeni tuzuklerini duzenlememiq ve ilk
olalan genel kurullarrm yapmamlq kuruluglar
bu Kanunda tanrmlanan sendikalarrn hak ve
yetkilerini kullanamazlar.

c) Bu Kanunun yaymrndan sonra ttizuklerini

bu Kanuna uyduran sendikalar tum

yonetmelik htkiimlerine uygun olarak yeniden
duzenleyerek birer 6rnelini olalan genel kurul
tarihinden itibaren iki ay iginde Qahgma ve

Sosyal Guvenlik Bakanhgrna gondermek
zorundadrrlar.

Qahgma ve Sosyal Crivenlik BakanhSrnca
belirlenerek Resmi Gazetede yaymlananlar
bakrmrndan, bu Kanunun 25 inci maddesinin

d) Hizmet kollanna gore yetkili sendikalar
belirleninceye kadar oran gartr aranmaksztn
iiyelik aidatlarrnrn kaynaktan kesilmesine

birinci frlaasrnda yer alan ytzde beg orant, 2002

devam edilir.

yhnda toplu goruqme yapmaya yetkili kamu
gorevlileri sendikalarr ve bu sendikalartn baglt

7. Bu Kanunun ytrtrltile
girmesinden itibaren faaliyette bulunan kamu

GEqiCi MADDE

olduklarr konfederasyonlar belirleninceye ka-

96revlileri sendikalarr ile konfederasyon
yoneticilerinin yetkili sendikalar belirlenene
kadar dzliik haklanmn odenmesine devam

dar gegecek stire iginde uygulanmaz.

Yukarrdaki frkra uyartnca Resmi Gazetede
yaymlanacak belirlemeden sonra ilgililerin
ayhksrz izinli gegen stirelerine iligkin ayLk ve

edilir.

CEqiCi MADDE 8. Bu Kanunun ytriirlule
girdigi tarihte kurulu bulunan kamu gorevlileri
sendikalarr, genel kurul karan ile mal varhklarrm, hak ve borglannr her hangi bir sendika, konfederasyon veya Bakanlar l(rrulunca
kamu yaranna gahgtrlr belirlenen kuruluglara
ig ay igerisinde devredebilirler. Devir ve intikal

ozluk haklarr kendilerine 6denir.

cEgici MADDE 4.

Konusu sug tegkil
etmemek ve kesinlegmig bir yargt karanna
sozlegmesi akdetmeleri nedeniyle kamu gorev-

iqlemleri her tilrlu vergi, resim ve harEtan

yaprlmaz, baglatrlanlar iglemden kaldrrrlrr.

muaftrr.

cEqici MADDE 5. Bu Kanunun

41.
maddesinin (a), (b) ve (e) bentlerinde belirtilen
yonetmelikler, Kanunun yiirtirliile girmesini
izleyen otuz giin iginde yiiriirltiie konulur.

Ytiriirltk
MADDE

Bu Kanun yaymrm takip eden

yiirtrltge girer.

Ytirtitme

6. Bu

kuruluglarr, bu Kanunun

45.

30. giintin sonunda

Kanunun YaYmt
tarihinde faaliyette bulunan kamu gorevlileri

GEglCI MADDE

tiyelik

belgelerini bu Kanuna gore Erkarrlacak

hizmet kollarrnda 10 000, egitim, ogretim, bilim ve kiiltur hizmetleri hizmet kolunda 18 000
ve daha fazla oldugu ve konfederasyonlardan
kendi iEindeki sendikalarda bulunan kamu
gorevlisi iiye saysr 35 000 ve daha fazla oldulu

lileri haktarrnda idari, mali veya adli takibat

sahip konfederasyonu..." ibaresi eklenmigtir.

b) Yeni orgtit ve tuziiklerine gore ilk olaian
genel kurullarrm da yapmak zorundadtrlar.

basrn yayn ve iletigim hizmetleri ile yerel
yonetim hizmetleri hizmet kollarrnda 4000,
buro hizmetleri ile saghk ve sosyal hizmetler

Bagkanhg, yetkilidir.

maddesinde yer alan "Turkiye Odalar ve
Borsalar Birligi, ..." ibaresinden sonra gelmek
uzere "kamu gorevlileri adrna en gok tiyeye

bu Kanun hiikirmlerine gore diizenlemek,

ormancrhk hizmetleri hizmet kollannda 3000,

miistenit olmamak i.izere, bu Kanunun yaymt
tarihine kadar, memur temsilcileri ile toplu ig

Maliye Bakanhlr, Qahgma ve Sosyal Gtivenlik
Bakanhgr ve Devlet Personel Bagkanhgt
yukanda belirtilen hususlar ile ihtiyag duyulacak diger hususlarda bu kurumlardan birinin
talebi tizerine brtak EalEma yapabilirler. Bu
galqmalara Ytiksek ldari Kurula temsilci gonderen kamu gorevlileri sendikalarr konfederasyonunun termilcileri de davet edilir.
Diler Kanunlann Oygulanmasr
MADDE 43. Bu Kanunda htlktlm butunmayan hallerde 2821 sayh Sendikalar Kanunu,
2908 sayh Dernekler Kanunu, 743 saylt T0rk
Medeni Kanunu ile sendika ve konfederasyonlarda g6rev alacaklar hakkrnda kamu
gorevlilerinin tabi olduklarr personel kanunlannrn ilgili hiikrimleri uygulantr.
Deliqtirilen Kanun Hiikmii
MADDE 44. 17.4.2001 tarihli ve 4641 saylt
Ekonomik ve Sosyal Konseyin l(rrulugu, Qaltgma Esas ve Yontemleri Hakkrnda Kanunun 2.

a) Mevcut tuztiklerine gore olalanDstrr genel
kurullarrnr yaparak, tuz0k ve orgiitlenmelerini

hizmetleri hizmet kollarrnda 1500, enerji,
sanayi ve madencilik hizmetleri ile tanm ve

karqrlagrlacak sorunlarr Maliye Bakanhgr ile
Qahgma ve Sosyal Gtivenlik Bakanhlrmn
g6ruglerini alarak gidermeye Devlet Personel

Gegici ve Son

den itibaren sekiz ay iginde;

saylt cewelde yer alan
Kanun
Hrllsnfncle Kararnameye balh cetvellerin adt
gegen Bakanhla ait boli..imune eklenmigtir.
GEqiCi MADDE 3. Bu Kanunun yuriirlille
girmesini muteakip kurulacak sendikalardan
iiye saylarr, ulagrm hizmetleri, bayndtrltk,
ingaat ve koy hizmetleri ile bankacrhk ve sigorta
tzere eldi

la&olar iMas edilerek 190 saylt

MADDE

46.

Bu Kanun hirktimlerini Bakanlar

Kurulu viiriitrlr.

yurtrltile girmesin-

(1)

KURqMU
TEEKiLATI
BIRIMI

:

SAYTLT CETVEL
qALTSMAVE SOSYAL GdVENLIK BAKANLTGT

:MERKEZ
: qALISMA GENEL MdDdRLdGd

inonst wcuN GORdLEN KADRoI-ARIN
SINIFI

qNVANI

c.i.H.
c.i.H.
c.i.H.
c.i.H.
c.i.H.
c.i.H.
c.i.H.
a.i.H.
c.i.H.
c.i.H.
c.i.H.

Genel MudilrYardrmcrsr

1

Daire Bagkam

1

$ubeMirdiiru
$ubeMtidtiru
$ef
$ef
$ef
Bilgisayar lgletmeni

KADRO-DERECESi ADET

1

.

I

2
2

2
3

1

4

2

5
4

Veri Hazrrlama Kont. lgletmeni

7

Veri Hazrlama Kont. lgletmeni
Veri Hazrlama Kont. lgletmeni

8
9

1

1

3
3
3
3

TUrON EKspERLERi
oenrueGi

e0LreHi

T.C.
Resmi Gazete
Baabakanhk

Mevzuab

c€littirme

ve

Krrulugu:7Ekin1920

yayD cenet MiidiirliiEiince
7

Eylnl 200I
Cuma

yrymhnr

Sayr : 24516

kurum ve kurulugta yuriitulen gorevin niteliline
gore Maliye Bakanhgr, Qahgma ve Sosyal Ct_
venlik Bakanhgr ve Devlet personel BiEkanhgrnca birlikte belirlenir
Bu Ydnetmeligin ytirurlti!e girmesinden sonra
kurulacak kamu kurum ve kuruluslarrnrn dahil

Hizmet

Kolu
Srra

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

edilecegi hizmet kolu ile ekli listede ver almavan

kurum ve kuruluglar Maliye Bakanhgr,

eahgla

ve Sosyal Qtivenlik Bakanhgr ve Devlet personel

Bagkanhfr tarafrndan tespit edilir.
Degigiklikler Resmi Cazete'de yaymlamr.

Yi.iriirliik
Madde 6 Bu Yonetmelik yaymr tarihinde yu_

nirltije girer.
Yiinitme

7 Bu Y6netmelik htikirmlerini Malive
Bakanr, QahEma ve Sosyal Gtivenlik Bakanr ve
Devlet Personel Bagkan}lrnrn bagh bulundugu
Devlet Bakan miigtereken yurit0r.

Madde

9ahEma ve Sosyal Giivenlik Bakanhdrndan :

Kamu G<irevlileri Sendikalan
Kanunu Kapsamrna Giren
Kurum ve Kuruluglann Girdikleri
Hizmet Kollannrn Belirlenmesine
Iligkin ytinetmetik

BiRiNciBoLdM
Amaq, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar

AmagveKapsam
Madde 1 25/6/200l tarihli ve 4689 savrh Kamu
Gdrevlileri Sendikalan Kanununun 5 inci maddesinde saylan hizmet kollarrna giren Kamu
kurum ve kuruluglannrn belirlenmesi ile iloili
hususlar bu Yonetmelikle drizenlenmi$tir.
Dayanak
Madde 2 Bu Yonetmelik 4688 savrh Kamu Go_
revlileri Sendikalarr Kanununun 5. 4 I ve gegici
5 inci maddelerine gore hazrrlanmrgtrr.

Tanrmlar
Madde 3 Bu Yonetmelikte geEen;
a) Kurum : Kurulug Kanunlarr veya kuruluglarr_
na iliEkin merrzuatlarrnda gorev. yetki ve sorum_

luluklan belirlenen, hizmetin niteligi ve y0ni_
tirlnresi bahmrndan idari bir b[tiinl0fe sahip ig
yerlerinden olugan kuruluglan,
b) Igyeri : Kamu hizmetinin yur0tildtgii yerleri,
ifade eder.

ixiNciedldu
Hizmet Kollarrnrn Belirlenmesi, Uyugmazhklarrn Q<iziimti
Hizmet Kollannln Belirlenmesi
Madde 4 Kamu kurum ve kuruluglarrnrn girdikleri hizmet kollarr ekli listede gosterildigi gekilde tespit edilmigtir.
Bu kurum ve kuruluglann merkez ve tagra tegkilatrna balh tiim birimler ile yine bu kuruluqlara
bagh d6ner sermaye, fonlar ve kefalet sandrkIarr, bagh ortakhk ve mtiesseseler de asrl iqyerinden saylrr.

0yuEmazhklarrn Qdztimii
Madde 5 Kamu kurum ve kuruluglanmn girdikleri hizmet kolunda anlagmadrk grkmasr halinde tarafl arrn bagvurusu [izerine hizmet kolu,

Kurum

No. Kodu Kurum

YONETMELIGIN 4, MADDESiNE GORE
KAM0 KCRUMVE KURULOSL"ARINTN ciRDiKLERi HizMET KoLTARINI GoSTEREN
LiSTE

Hizmet
Kurum
No. Kodu Kurum ve Kurulullar

40
41
42
43
M
45
46
47

Biiro, bankacrhk ve sigorta

01

crhk hizmetleri
01

Anayasa Mahkemesi Bag-

kanhlr,
02
03

Bagbakanhk,
Devlet Planlama Tegkilatr

04
05
06
07
08
09

Mustegarhlr,
Hazine Mtistegarhlr,
Drg T)caret Mristegarhlr,
Saygtay Bagkanhlr,
Damgtay Bagkanhlr,
Yargrtay Bagkanhlr,
Devlet Istatistik Enstitiisii

10
11
1,2
13
14
15
16
17
18
19

Bagkanhgr,
Devlet Meteoroloji igleri
Genel Mridurl0gti,

21

22
25

Adalet Bakanhlr,
lgigleri Bakanhfr,
Drgiqleri Bakanhlr,
Turk lgbirligi ve Kalkrnma

01
02

Idaresi Bagkanhfir,
Maliye Bakanhfr,

03
04
05
06
07
08
09

Qevre Bakanhlr,
Turizm Bakanhjr,
GiimrukMiisteEarlrlr,
Avrupa Birli[i Genel SekreDevlet Personel Bagkanhgr,
Qahgma Sosyal Guvenlik
BaEkanhlr,
Sosyal Giivenlik ld:rumu

Bagkanhlr,
Sosyal Sigortalar l(trumu
Bagkanhfr, (Saghk igleri
Genel Miidiirltifr.i Harig)

24
25

c".J-Mijiu'riilgr,

Bug-ltu.
Tiirkiye Ig Krrumu Cenel

Mtidtirhi!u,
26
27

Yalcn ve Ortadolu Qahgma
Ejitim Merkezi Bagl<anhgr,
TC. Emekli Sandrlr Genel

Mudiirlulii,

kanh!r,
Devlet Denetleme Kurulu
Baqkanh!r,
YuksekSeEim Kurulu Bag-

kanh!r,
BaqbakanhkYiiksekDenetleme Kurulu Bagkanhlr,
Rekabet Kurumu Bagkan-

lgr,
Ozel Qevre Koruma Ku-

rumu Baqkanhlr,

Genglik ve Spor Cenel

Miidrirlugu,
Devlet Malzeme Ofisi
Genel Miidrirltiju,
Sermaye Piyasasr Kurulu
Bagkanh!r,
Bankacrhk Diizenleme ve
Bagkanhgr,

Turk Akeditasyon Kurumu
Genel Sekreterligi,
TC. Merkez Bankasr
Bagkanhfir,

TC. Ziraat Bankasr A.g.
Genet Mtidiirliigri,
Ttirkiye Halk Bankasr A.g.
Genel Mr.idrirlii!t,

T0rkiye Kalkrnma Bankasr
A.$. Cenel Mudnrlugij,
Turkiye lhracat Kredi Bankasr

A.g. Genel Mtid0rltigti,

Dolal Afet Sigortalan
I{urumu Bagkanhlr,
$eker l(rrumu Baqkanhfr,

Egitim, Ogretim ve Bilim
Hizmetleri

terliji,
20

Darphane ve Damga Matbaasr Genel Mtidtirhidu.
Milli Piyango idaresi denel
/Yluoufluou.
Ozellegtiime idaresi Bag-

Denetleme Krrumu

Kolu
Srra

ve Kuruluslar

Milli Egitim Bakanhlr,
T0rkiye Orta DoluAmme
Idaresi Enstitrisri Genel
Mtidurlugu,
Ttirkiye Bilimler Akademisi
Bagkanhgr,

Yiiksek Ogrenim l{urulu
Bagkanhlr,
Universiteler fuasr l(rrul
Bagkanh!r,

Olrenci Segme ve YerleEtirme Merkezi Bagkanhfr,
Universiteler.

ileri teknoloji Enstituleri,
Y0ksek Ofrenim, Kredi
ve Yurflar l(rrumu Genel

MLidurltigii,
03

Sa{hk ve Sosyal Hizmetler

01
02
03

SaghkBakanhgr,
Hudut ve Sahiller Salhk
Genel Mridrirhifii,
Refik Saydam Firfassrhha
Merkezi Bagkanllr,

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi

Hizmet

Hiznet

Hizmet

Kolu

Kurum
Srra No. Kodu Kurum ve Kuruluglar
04
05

06

Adli

Kolu
Sra

l{o.

ltudu Kr-rnrm ve Kuruluslar

OB

09

No.

Kurum
Kodu Kurum ve Kuruluglar
72

qudud0gu.
-lapu

Kadastro Genel

13

{udurluEl.
lller Bankast Genel

74

.\tidurtugir,
.\'sa Ofisi Cenel

15

llidnrlugu.
Tcplu lfunut Idaresi
Balkanfu$.
Lnjak Konut A$. Genel
\trldudr.rOi.
i{on:,t ll0steqarhE.
G{P Bolge Kai}cnma

16

Universite Hastaneleri,

Idaresi Ba5i.tanlgi.

19

Yerel Y<inetim Hizmetleri

Ulaghrma Hizmetleri

21

Ulagtrrma BakanIE.
TC. Devlet Demjryolian lqletmesi Cenel .qndurl0gu.

22

!l-

Aile Araqtrrma Krrumu
Bagkanltgt,
Kadrnrn Stattrsii ve Sorunlarr Genel Mtdurlugii,
Oztrrliiler ldaresi

D6

og

:n

Bagkanhg,
10

Srra

Kol Hizrnetleri Cenel

Tp Kurumu

Bagkanltgt,
Sosyal Sigortalar Kurumu
Bagkanhgr Saghk lgleri
Genel Mtdtrltlii,
Sosyal Hizmetler ve Qocuk
Esirgeme Kurumu Genel

Mi.rdtrrltgtr,
07

Kolu

Kl-run

17

18

01

il Ozel idareleri ve bunlara
bagh igletme, muessese

01

02

ve idareler,

02

03

Buyhkgehir Belediyeleri,
Belediyeler ve bunlara
balh igletme, muessese

04

Yerel Yonetim Birlikleri,

Devlet Hava r\e1'cianlan
Igletmesi Cenel lludtirlugu.
Den izcilik -r{0stegarhE.

24

Tanm ve Ormanoltk

09

01

Basrn Yayn ve lletiqim

02

02
03
o4
05
06
07

Basrn Yayn ve Enformasyon Genel Mudurhjgu,
Radyo ve Televizyon Ust

Kurulu Bagkanlt!t,
TR.T Cenel Mi.rdiirlngii,
Tirrk Telekomtrnikasyon
A.$. Genel Mudurltigti,
Telekomunikasyon Kurulu
Bagkanhgr,
PTT Cenel Mirdurliigii,
Basrn Ilan Kurumu
Bagkanh!r,

07
08
09

Mudnrlugtl,
Et urunlen n.D. uenel
Mtrdilrlttgit,
Orman Bakanhlr,
Orman Genel Mnditrlugtt,

Enerji, Sanayi ve Madencilik
Hizmetleri

Ktiltiir BakanLgr,
Atattirk Kiilt0r Merkezi

03

Bagkanh!r,
Devlet Tiyatrolarr Genel

Mildirrltrgtr,
Devlet Opera ve Balesi

03

04

Genel Miidnrlii!u,
Atatirk fu agtrrma Merkezi

04

05

Bagkanh!r,

05
06

07

T0rk Dil Kurumu
Bagkanhjr,
Tirrk Tarih Kurumu
Bagkanhgr,

07

OB

Atatirk Kultiir, Dil ve Tarih

06

27

06

02

01

Tanm ve Koyigleri Bakanhgr,
Tanm Reformu Genel

Genel Miidtrltigti,
Tirrrm lgletmeleri Genel

M

Kiiltilr ve Sanat Hizmetleri

06

26

05

03
01

Hizmetleri

llrJdr.rrltigl.
Atatiirk Orman qiftlili
Mtdurlr.r0n.
Ttirkiye Zrai Donatrm
Kurumu Genel Miid0rlugn.
Toprak Mahsulleri Ofisi

Hizmetleri

01

02

Yirksek Kurumu Baqkanhlt,

08

Bayndrrhk, ingaat ve Kiiy
Hizmetleri

09

Sanayi ve Ticarel Bakanlt!1,
Kiigiik ve Orta Olgekli
Sanal Celigtirme ve Destekleme Idaresi Bagkanhlr,
Tiirk Patent Enstitiisij
Baqkanltgt,
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanhgr,
Elektrik tgleri Et{it Idaresi
Genel Mudurln!ii,
Maden Tetkik ve Arama
Genel Miidiirliigii,
Ttrkiye Atom Enerjisi
l{urumu Bagkanltgr,
Petrol lqleri Cenel
Mi.rdirrlirgtt,
Devlet Su lqleri Cenel

01

Bayndrrhk ve Iskan
Bakanh!r,

02

Karayollarr Genel

Mudnrlugu,
Makine ve Kimya Endtistrisi
Kurumu Cenel Miidtirliigii,
Turkiye Demir ve Qelik
Igletmeleri Cenel

M0dtrrlirgir,

Miidnrli.igU,

10

1i

TEKEL Cenel Miidurlilgii,
TEDA$ Genel Mtidilrltlgu,
Enerji Piyasasr Duzenleme
Kurumu
-Baqkanlt!t,
Elektrik Uretim A.$. Genel
Tiirkiye Elektrik Ticaret Thahhut A.$. Genel Mudtirliigii,
Turkiye Elektrik Iletim A.$.
Genel

25

Bozcaada ve Gokgeada
Idareleri,

Tiirkiye $eker Fabrikalart
A.$. Genel Mi.idtirliigti,
Qay lgletmeleri Kurumu

Mirdirrltigt-t,

23

ve idareler,

03
o4

Fabrikalan Genel Mudtirlugii,
Ttrkiye Taqkom0ril Kurumu
Genel Mi.idiirlti!0,
Ttrkiye Gubre Sanayi A.$.
Genel Mudtrltigii,

Genel Mtidiirl0gii,

20

o4

Eti Holding A.$. Genel
Mudtrrltigil,
Turkiye Komiir Igletmeleri
I{urumu Genel M0durlulti,
Tiirkiye Seltiloz ve Kaltt

28
11

Mtdurltigii,

Sumer Hahcrhk A.$. Cenel
Mtjdijrltigtr,
lskenderun Demir ve Qelik
A.$. Genel M{idurli..tgti,

Salunma Sanayii
Mirstegarlt!t,
Sumer Holding A.$. Cenel
Mudurlugu,

Diyanet ve Vakrf Hizmetleri

0i
02

Diyanet lgleri Baqkanltgt,
Vakrflar Cenel Mirdnrlirln,

Qah$ma ve Sosyal Gtivenlik Bakanltdtndan :

Kamu Gorevlileri Sendikalan ve
Konfederasyonlartnca Diizenlenecek
dyefige Bagvuru Belgesi, Qekilme
Bildirimlerinin $ekli, iqerigi.
Tutulacak Defterlerin $ekli, lhtiva Edece!i
Bilgiler ile Kaytlarrn Diizenlenmesine
lligkin Usul veEsaslar Hakkrnda Y<inetmelik

BiRiNciBoLUu
Amaq, Kapsam ve Dayanak

AmagveKapsam

1 251612001 tarihli ve 4688 saylt
Kamu Corevlileri Sendikalarr Kanunu uyannca
sendika ve konfederasyonlara tye olan veya
iiyelikten ayrrlanlar igin dtzenlenecek belgeler
ile tutulacak defterlerin qekli, kapsayacajt

Madde

bilgiler, kayrtlarrn dOzenlenmesi ve igyeri
deligikliklerindeki bildirimler bu yonetmelikte
gosterilmigtir
Dayanak

Madde 2 Bu Yonetmelik 4688 sayrh Kamu
Gorevlileri Sendikalarr Kanunu'nun 41 inci
maddesi ile gegici 5 inci maddesine gore
hazlrlanmrstrr

g
t+'
"l
li

TUr0N EKSPERLERi

oenneei
eULrexi

ixixcieoldm
Sendika Bildirimleri, Kamu Gcirevlileri Sendikalarr ile Konfederasyonlara dyelik

ortamrnda Qahgma ve Sosyal Gtvenlik Bakanlldfnave ilgili sendikaya gonderirler
Oyeligin Qekilme Drgmdaki Nedenlerle Sona

Ermesi

6 Kamu gorevlileri sendikalannca.
gekilme drgrnda herhangi bir nedenle sendika
uyeligi sona eren iiyeleri iqin (EK-3)'de gosterilen bildirimden ik ntisha grkrg bildirimi di:zen-

Madde
Kamu Gijrevlileri Sendikalarrna dyelik
lvladde 3 Kamu gorevlileri sendikasrna i.iye
olmak isteyen kamu gorevlisi, sendikanrn (EK1)'de gosterilen tyelile bagvuru belgesinden
dort nusha doldurup imzaladrktan sonra yetkili
organrnrn kabulu igin sendikaya verir.
Uyelili kesinlegen kamu gorevlisinin iiyelik belgesinin sendikaca 15 giin iginde kamu gorevlisinin
iqyerine gonderilmesi zorun-Eahgtrgr
ludur. Uyelile bagvuru belgesinin bir niishasr
sendikada kalrr. Bir nushasr da kamu gorevlisinin kendisine verilir. Uyelik belgesinde, kamu
gorevlisinin sendika uye kayt defterindeki srra
numarasrnrn da belirtilmesi zorunludur.
dyelik belgesinin bir orneli de sendikaca her
yhn $ubat, Mays, Alustos ve Kasrm aylannda
bir liste ekinde Qahgma ve Sosyal Guvenlik
Bakanh!f na gonderilir.
Kamu igvereni, Oyelik odentisi kesilen kamu
gorevlilerinin listesini her a)nn son haftasrnda
herkesin gorebilece!i yerde ilan eder.
Uyelikler Qahgma Cenel Mtidtrltigu tarafindan
elektronik ortamda ilan edilir.
Konfederasyonlara dyelik
Madde 4 Konfederasyonlara iiye olmak
isteyen kamu gorevlileri sendikalarr, (EK-2)'de
gosterilen uyelile bagvuru belgesinden iki
niisha doldurup yetkililerce imzalandrktan
sonra ahndr belgesi kargrhgrnda konfederasyona verirler. Konfederasyona uyelik bagvuru
belgesine, tiyelije iliqkin genel kurul karan ile
sendika yetkililerinin imza sirkiilerinin eklenmesizorunludur.
Uyelili kesinlegen kamu gorevlileri sendikasrmn riyelile bagvuru belgesinin bir ntishasr 15
gtin iginde konfederasyonca Qahgma ve Sosyal
Ctlvenlik Bakanhlr'na gonderilmesi zorunludur.

tigtincrinOlrirvr

lenir. Bildirimin birer nushasr 15 gnn iqinde
Qahgma ve Sosyal Guvenlik BakanhE ile kamu
igverenine gonderilir.
Hizmet Kolu veya lEyeri Degiqiklik Bildirimi
Madde 7 Sendika iiyesikamu gorevlisinin:

a) Sendikanrn kurulu bulundugu hizmet
kolunda kalmak gartla baska bir goreve
atanmasl, kurum iginde nakledilmesi veya
bagka bir kurumdaki goreve atanmasr halinde
atamanrn yaprldr@ veya nakledildigi iqyerince,

b) Hizmet kolunun degigmesi halinde aynldrjr
(EK-3)'de gosterilen igyeri degigiklik bildirimi
di.rzenlenerek degiqikligi takip eden 15 gun
iginde Qahgma ve Sosyal Qtvenlik Bakanhlr ve
ilgili sendikaya gonderilir.

Kayrt ve Defterler, Belgelerin $ekli

Kayt ve Defterler
Madde B Kamu gorevlileri sendikalan ile
konfederasyon ilye kayt defterleri, en az iiyelik

baqvuru belgesinde bulunan bilgileri aym srra
ile kapsayacak qekilde hazrrlanrr ve sayfalarr
birbirini izleyecek gekilde numaralanrr.
Uye kayt defterlerinin, her olalan genel kurul
veya defterlerin bitimini izleyen 15 gun iEinde

yazrlmasrna mahsus karar defterleri; gelen ve
giden ewakrn tarih ve numara srrasryla kayt
edileceli gelen ve giden ewak kayrt defterleri ile
zimmet defteri; gelen ewalcn ash, giden evrakrn
dosyalarr; aidat, yevmiye, envanter defterleri ile

defteri kebir; gelir makbuzlarr ve bunlann
zimmet kayt defterleri ite gider evrakl ve
bunlann saklanmaslna mahsus dosyalan;

ayl sonu itibariyle kurumlanndaki

kamu

gorevlisi sayrsr ile sendika i.iyesi kamu
gorevlilerinin sendikalara gore da!rhmlanna iliq
kin isim listelerini ve sendika uyelili sona eren
veya aslcya ahnanlara iliqkin bilgileri bilgisayar

A

Safiye-Ali MUTLU' nun Ofullan
Atilla MUTLU
Celal Bayar dviversitesi Ttiti.in Eksperliii
Yi.iksek Okulu

Giilten-$iikrii PEHLiVAN' rn Ofullarr
Berk PEHLMAN
Yeditepe drn Sanat YrinetmeliOi

ist. dni. QahEma Ekonomisi
ve Endtistri itiEkiteri

VE FEN
KAZANANI.AR
Sevim-Halil CIVAN' rn Olullan
Levent CiVAfl
Bornova Anadolu Lisesi

notere onaylatllmasr zorunludur.

Sendika ve konfederasyonlar, genel kurul,
yonetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin
kurulu kararlarrnln numara ve tarih srrasr ile

DegiEiklikler

dermek zorundadrr.
Kamu igverenleri de, her yhn Mays ve Kasrm

9!1-g'lsIr*

Belgin-Erol YILMAZ' rn Kzlan
Hande YLMAZ

DORDdNcdBOLdM

suretlerinin saklanacalr gelen ve giden ewak

dyelikten Qekilme

.. Murat A$KIN
Yrldz Universitesi Siyaset Bilimi ve

igyerince,

dyeligin Sona Ermesi. dyeli6e iligkin

Madde 5 Sendika uyeliginden Eekilmek isteyen kamu gorevlisi ornegi (EK-3)'de gosterilen
Eekilme bildirimini doldurup imzaladrktan
sonra bir ornelini sendikaya verir. Sendika
gorevlisi kayt defterine iglemek ve ahndrlrna
iligkin bir belgeyi derhal uyeye vermek
zorundadrr. Qekilme bildiriminin bir 6rnelini de
dosyasrnda saklanmak tizere 15 gun iginde
igverene gonderir. Sendika, gekilme bildirimlerinin birer orneklerini her yhn $ubat, Mays,
Alustos ve Kasrm aylarrnda bir liste ekinde
Qahgma ve Sosyal Gi.ivenlik Bakanhlr'na gon-

HaticelsmailAqKlN' rn Olullan

tutmak ve dtzenlemek zorundadrr.

$ekilveEbat

Madde 9

Yonetmelik ekinde ornekleri
gosterilen formlar Qahgma ve Sosyal Girvenlik
Bakanhjrnca 210/297 mm. ebadrnda, renkli
ka!rtlara bastrnlarak bedeli kargrh!rnda ilgililere
zimmetli olarak dalrtrlacaktrr.
Formlann ebadl, igerecegi bilgiler ve bu
bilgilerin srrasr de$iqtirilemez.

Degigik ebat ve igerikteki formlar ile eksik
doldurulmug formlar kabul edilmez.

Yiiriirliik
Madde 10 Bu Yonetmelik vavrmr tarihinde
yir0rluge girer.
Ytirtitme
Madde 1l Bu Yonetmelik hiikiimlerini Maliye
Bakanr, Qahgma ve Sosyal Gtvenlik Bakanr ve
Devlet Personel Bagkanhlrmn balh bulundulu
Devlet Bakam mrigtereken yiiriittir.
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Behice-Yrlmaz ERYiG|T' in Olullan

Mehmet Emin
Ktiy Hizmetleri.Anadolu Lisesi
_:9

Giilseren-E.Mahmut GONGOR' iin
Ogullarr Ziya Erdem GdNGOR
Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi
Meral-Selguk OZBECENE' nin Olullan
Tugrul OZBECENE
Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi

Hawa-Embiya

#xCm'

rn Kplarr
Prnar SAIICAK
Kadir Has Anadolu Lisesi

Lale-Btilent SUNAY rn Ofullarr
Burak SCNAY
Cagaloglu Anadolu Lisesi
n

Ayten-ilyas YALQIN' rn Kzlarr
Bilge YALQIN
Savaqtepe Anadolu Olretmen Lisesi

^ =_=

--_--_.

@ROR

TOTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

... Tutirnde act olan, bir zamanlar haqhag
ekimini yasakhyor diye ABD'ye kafa tutan
aa

ECEViTin 1960-70'li yrllarda ulusal

TUTUNCE

yerli sigara kargtsrnda (kendisi de BITLIS
iqerdi) yabancr tekellerden yana taur altp,

aa

bagrmsrzhgrn sembol iriinlerinden

Uli:]ql

(10.07.2001)

Musrafa SE"rDioC0LtARI
Hatay Y. T lglt. Mi.idurlugu
igletme Mudur Yrd.

Gazeteci-Yazar

(18.09.2001)
Prof. Dr. izzettin ONDER

"...Sigaray btrakmayanr ameliyat etmem.
Q0nkii sigara igen, bence inatla kendini

oldurmeye karar vermig; oysa slrada
bekleyen binlerce insan var..." (01.07.2001)

Prof' Dr. Mehmet OZ
Kalp Cerrahr

'... ECEViT

bugtLn, 1980'lerde OZAL\n
t0ttinde baglattrgr liberallegmeyi s0rd0ri.iyor!... Bugun OZAL'rn sigara sektortnu

"... Babama "aytngact" derlerdi. Bursa'dan,
Manisa'dan kagakyollardan lstanbul'a t0t0n

liberallegtirmesinin yanhg oldulunu sofe-

yen var

mt?..."

(12.07.2001)

TahaAI{iOL

getirirdi. Diiyunu Umumiye devletten
alacalr borqlartna kargt koyliinUn ekim

ve mahsuli.ine el atmrgtr.

trkayarak, yerli igbirlikgileri ile elele ekonomimizi istilaya yeltenen dunya t0tun devlerinin baqrna cehennemi ykanz!..."

SEZER'i siyasi davranmakla suglamastdrr.
Ege'deki tutiin mitingleri unutuldu mu?. '."
DeTyaSAZAK

sahastna

k,

tutiin konusunda, Meclis
"... Umahm
yasal yollarr, halkrmrz da piyasa kanallartnt

Gazeteci Yazar

Reji

idaresi kontrol iEin, bizim jandarmaya
guvenmeyip, Hristiyan ekalliyetten segtikleri
ieberrut, insafsu kolculan kullanryorlardr...
Ben Makedonya'da egkrya takibindeyken
Diiyunu Umumiye'nin inzibatlarr babam ve
arkadaqlanyla gatrqmaya giriyorlar Zavalh
babam vuruluyor..."

"... Tiiti.rn Kanunu'yla birlikte, artrk ekicinin

ttitiinil y0ksek fiyatta devlet

tarafindan

Ahmedogtu

geqiren 1200 hastadan ytizde 33'niin

1-2 yl {eRoaa

imeliyat sonrastndaki ilk 3 ayda yeniden

(06.07.2001)

edilmesizorunlulugudur..." (17.09.2001)

ciinedcivAoGLU

Prof'Dr.Bingiir SONMEZ

ahnmayacak. O tut0nleri ahp
beklettil<ten sonra yakmak, Merkez Bankasr'nda bastlan banknotlan- yakmak gibi bir

iry'.'

"... Sigara igenlere by-pass yaprlmah mt,
yaprlmamah mr ? Ben yaprlmah diyorum.
Sigara iqmek baqh bagrna bir hastahktrr.
Hekim olarak sigara igeni de ameliyat edip
hayatrnr kurtarmak zorundaym' Yapttltmz
aragtrrmada, sigara ahgkanhgr olup by-pass
sigara igmeye bagladrlr goruldti. Buradaki
gergek, sigara igme hastahlrnrn tedavi

Kalp Cerraht

Gazeteci Yazar

YAKUPCEIVIIL
"Teekilatn iki Silahqoru" isimli kitaPtan.

"... Dedem gok titiz ve dtizenli biriydi.

"...

Tiittn

tEki

ile ulusalgrkann ne ilgisi var.?..."

(08.07.2001)
Prof. Dr. Es.eTKARAKA$

igmezdi. Sigara igmezdi. Ama tiit0n

Ekonomist-Ofretim UYesi

da hokkasrna tukuriird0.
Soranlara da "esirlikten kalma ahgkanltk,
ingilizlerden olrendim. " derdi..."
(12.08.2001)

"... Bitlis'te insanlara'ttitun ekmefln' diyebilirsiniz, giiciintz varsa siyasal olarak bu

Eignerdi. Kendisine ilaam edilen tut0nu altr,

EiSner sonra

KazTmKANAT

Gazeteci Yazar

"... Turkiye' ye kagak sigara giriyor diye
Amerikan sigarast ithal ediyoruz... $imdi
Turkiye Cumhuriyeti Devleti kendi ti.ituntiyle

yaprlmrq sigara yerine sigara ithalini

karan altrsrntz, hatta yasa olarak ta altrstntz,
ama Bitlis'teki insanlara "tiitun ekmeyin'
dediliniz zaman, sosyolojik anlamr ile bu
insailara; 'ya izmir, Mersin, Adana 'da, Istanbul'da, varsa akrabanlz onun yanlna
oidin.demektir, Va da 'kusura bakmayn
ievlet olarak bu konuda bir ongortimuz
yok, ovaya mt gtkarstntz, dala grkarsantz
grkrn"

ieibestlegtirerek Amerikan sigarasrnr tegvik
ediyor... Yabanct mengeli tutiln iqimi artarak

demektir..."

siirerse Turkiye yiyeceii ekmeli drqardan
alrr, iqtigi sigarayr, neredeyse giydigi elbiseyi
drqardan alma tehlikesiyle karqr karqrya

kalrr... Yamag arazilerde Ti.irk

:

I

ttitiinti yetig-

tirenler bagka birgey ekemedikleri zaman
yapacalrnrz tek gey adama fukarahk maagt
ballamak olmahdrr. Higbirgey yaPmayan
adama fukarahk maagr verecelinize gahgsrn
ahn terinin kargrhlrnr alsrn ..."
(14.07.1986)
SiileYman DEIvIiREL
Eski AP Genel Bagkanr

Dolayrsryla ne agtstndan bakrlrrsa
balalsrn, doviz agrsrndan, dtgsattm agstndan, istihdam agtstndan, tanm agtstndan
Turk tutrlntrntin yerini Virginia tiittinilni.in
almasr Trirkiye'de sigara alanrnda devlet

"...

tekelinin yerini yabancr trostlerin almast son
derece sakrncahdrr..." (14.07.1986)

BiilentECEVIT
Eski CHP Genel Bagkanr

lae-€.

(Haziran20ol)

Yi.ikselYALOVA
Eski Devlet Bakant
"... Zaman zaman "ah gu parlamento da biz
de olsaydrk." diyoruz. Ancak, T0tiin Yasasr'nrn gbriig0ld0lti bir parlamentoda olmay isteaigim kaaar higbir qeyistemea!1.-!ttf
brada

olmahydr..."

(14.06.2001)
DenizBAYKAL
CHPGenelBagkant

"...Size sigara igini niye sevdigimi soyleyecegim. deZi. Sigaraybir peniye mal eder, bir
dolara satarstniz. Alrgkanhk yapar ve mtithiq
bir marka ba$rmhhfr vardrr."

WarrenBOFFEfi

"... Hekimleri dinlemeyiniz demiyorum, ben
de dinlerim onlann soylediklerini. Her
dediklerini de$il ama golunu tutanm ogiitlerinin. Hepsi ?e once ttrtiinu yasak ederler'
Kendileri i(miyorlarmrg gibi ! Tiittnirn dokunduguna gergekten inansalar, kendileri igmezlerdi. Hayr. Kendileri iEecek, kargrsrndakilere yasak edecekler... Sadece emir verme
zevki

!..."

(06.09.1953)
NurullahATAQ
Yazar- (1898/1957)

"... Ses telindeki kanser tirmorti sigaradan
olugmug. Qok rahat tedavi edilelilecelini
soviuvoilar.- "Baska hastahktan oleceksin,
Uuna"an deqil" dediler bana. Benim ugraqrp
buldu!um Eastahgr belenmediler. "Sig.aray
brrakrEan

bir irmidin olabilir."

kadar

yl iqtim?" diyorum..." (26.08.-2-001)

MuTatBELGE
Gazeteci-Yazar-Ogretim dYesi
"... Tesbih gekerken oyalanryorum, boy^lece
daha

az

sigara

kuguve any daYedi..'"

(15.06.20O1)
Prof. Dr' ZiYa GtrkalPMULAYIIvl

.::.:,'.:::-,,:,.'.:.:.:-i-=:,,='

(1 5'07.2001)
MesutYLIvIAZ

Bagbakan Yardtmctsl
'... BiRiNCi sigarast iqmekten vazgesemiyo(29.O7.2OO1)

rum..."

DenizSOM

Wall Street Yatrtmcst

tiittin olaynda kurdu,

iqiyorum..."

ANAP Genel BaEkanr ve

Gazeteci-Yazar

" Barbarlar Kaprda" isimli kitaptan

"... Amerikan mandasr

deselerdi,

brrakmaz, "Sigaramn tadryla idare ederim''
derdim. Bir blEuk yldrr iqmiyorum. $imdi
de "Madem bu kadar kolaydr da, niye bu

'...

12

Eyltil

1980'den once ben sigara sah-

vordum abi. Zabrta yakaladrlrnda bir paket
verip kurtuluyorduk..." (07.09.2001)
Mahsun KIRMIZIGUL
Sarl$cr

TOTON EKSPERLERI
DERNEGi
BOLTENi

Galile' Ye hasrmlanntndan biri:

Efendim, demig. Kulaklannrz, bir

-

insan igin birazbuYuk degil mi?
Galile:
- Doqru, demiq' Benim kulaklarrm bir
ir"ai iqin birai trtiyut ama. seninkiler
iqin fazla kuqi.ik saylmaz mr?
Lii

FIAZIR

CEVAPIAR
Sokrat Oltime mahkum edildiginde,

olduruliiyorsun,
- Haksrz vere
-baglaYtnca,

diye

Sokrat:
afl amaya
- Ne yani, demig. Birde hakh Yere mi
oldiJrulseYdim!

Diinva nimetlerine ehemmiyet verve felsefesiyle Unlit
-"uLn vasayE bir
gtin qok d:'1 plr
ntoiof f5iyo1en,
sokakta ienginliginden bagka higbir

sevi olmavin kibirli bir

adamla

biri kenara gekildegildir"'
miimkun
geqmek
-"iiXq"rJngitt,
filozofa:
gordugu
hor
Magrui
"Be"n bir seiserinin onunden kenara
cekilmem" der. DiYojen, kenara

toaiqrtag'r. ikisinden

iekilerek gayet sakin qu kargrltflr verir:
- Ben gekilirim!!
--'---'-----tD-

Bir Eemsiye tamircisi, yazllE oldulu
a
Qiirleri incelemesi igin SheaKsPer
cevabt
ionderdiginde, trnlt yazann
gu olur:

-Dostum siz

qemsiYe YaPtn' neP

ni#-r,.*n0",,

biri

Napolyon' un bir muharebede tenkide kblklqrp parmagtnr harita uzerinSirmuklirboceklerin

de gezdirerek:

- 6nce guraslnl

almalrydrnrz, -sonra

buradan gegerek otesini zapdetmeiivdi.'ir, giui hkitl", belirtmeye baglay'rnca, NaPolYon:

-

Evet, biryerinizmi afrrYordu?

-

_'':s_

": ]*

,

geY var ml? diYe sor-

dan oluqur.

duklannda:
-

rrj.a

E..r .,,;::tt;-,.'.:

Degerli taglann gogu birkaE elementten
otuil,a tual"u prilanta tamamen karbon-

ma:

- Diyecegin bir

_

giriqleri herzaman kuzeye

bakar.

idam edilmek uzere olan bir mahku-

!,L::

Bu bana iYi bir ders oldul!

i

,t
"

,.:€)

q-., ;,

.

r

,.kf,

Kedilerin beyninde 32 adet kas vardtr'
L,J,, :i,rt(;..:

Yavuz Sultan Selim, birgok Osmanh

-

kat daha uzundur'

lirti tutatirtg. Bir sefer hazrrhQrnda'

- Evet hirnkanm, bilirim dedifinde'

-"'rs

iki
Bukalemunlann dilleri, vucutlarrndan

padiqahr gibi sefere -crkacagt yerlerl

'

Ciobal rsrnma yiztinden lukselen deniz
ser4vesi 2050 ylrnda Shangai

ve

deni.z

kryrirndaki di$er Qin gehirlerinde buyux

olacak' Bu sellerde 76

ffi;;;;d;

milyon kigi evsiz kalacak'
Ozerinde barkodu olan ilk uriln Wrigleys
marka sakzdir.

Bende bilirim.

Sultan AlParslan 27 bin askeriYle

il;;t

Ke:er? ;''erken harcanan kalori' kerevizin
icindekiialoriden daha fazladrr'

gelip telaqla:

koHipopotamlar insandan daha hrzL

- 300 bin kigilik dijgman ordusu

unlti

:.,e)!:;:

a-t" :- :lat)(o-.'

Ay inlerinin

I Muj"tt"l"ti. demig. Akrl vergisi

ile

:i:rr

:'l; \t(;.,'''j

cinsidir.
_

Dostlannda biri, Fransrz krah 15'Lui'

Kulaklannrn biiyuklugu

'r::i*-

DalmaEyahlar gut olmayan tek kopek

gu cevabtvermig:

topraklannda ilerlerken' kesfe
gonderdigi askerlerden biri huzuruna

-

:":'*'!efii

s':

Afedersiniz, siz veterinermisiniz?
demig. M. Akif hiq istifini bozmadan

-

-

- Hakikatten enteresan bir fikir, cevabrnr vermig. Bu bulugunuza kargilrk'
sizi akrl vergisinden muaf tutuyorum'

'g:

dugurmekiqin:

soruldu!unda:
- Ona Jagmak igin elilmek lazrmda

Kral, alaYh alaYh gulerek:

buyuktilr.

Bir toplantrda bir geng M' Akifi kiiguk

Yavuz cevabr YaPtgttrmtg:

g"ru, ,herlies boYle bir vergiYi

devekuqunun gozu beYninden

' G,:;

halde neden bu kadar fakirsiniz? diye

seve seve ooer.

_

Bir timsahrn gozlerinin arasrndaki mesafe'
ayaklartnrn bi.iyuklugiine egittir'

sormug. Vezir:

almavr hiq duqtrndirntz mu? Hiq
kimse budalalagr kabul etmeyece-

Bir

:-':.1&)C;r';"" t-u

4'

burnu

nabilseydi dedigin gibi yapardtm'

Meghur bir filozofa:

ondan, demiq.

_

dort tane

inek sutiinun PH degeri 6'dtr'

yapln..

-Servet ayaklarlnlzln altrnda oldugu

vardtr.

Evet, demiq. Onlar Parmakla alt-

iezirlerindenbiri rsrarla seferin 1'aptlacaQr tilkeYi sorunca. \aruz ona:
- Sen srr saklamaY bilir misin? DiYe

qemsiYe YaPln, sadece qemslye

jin"

BILIYOR IY1tIT(ll{(IZ ?

"q"f.

Fransa

esi:

I

Drze

dogru yaklagt;'or. der'
Alparslan hiq onemseme)'ereK goyle
oeI:
- Bizde onlara Yakla5tvoruz'

Bir filozofa sormuglar: $ansa inantrmtstntz?

Filozof: Evet, Yoksa sevmedi!im
inrunlart.t baqartstnt neyle aqrklar-

' s"!l:'-l;'x)(!:'

':'i;

'

qarlar.
' -.+'j l

";.;i)Gc;:

"

':-;s

_

meqe
Meqe alaglan elli ya€rna gelmeden
palamudu 0retemezler'
,

*,.- ,. ;.;rhih-:,. j,;s

,

Aslanlar bir gtnde 50 kez sevigebilirler'
.

{._q:.. :.-iir.?Cl!t,:,:_,a

baq
insan elinde, en yavaq uzayan trrnak
orta
ise
ttrnak
parmafrnki, en hrzh uzayan

parmafrnkidir.

drm.

€
?+

TUTUN EKSPERLERI
DERNE6i
BULTENi

Hawaii alfabesinde sadece 12 harf

GtnrnOde, evlenerihin y{zde

bulunmaktadrr.

UoEarunacat

'&11 *'!-eE !it*,-:6

drle

ellisi

Guney Kore bagkenti Seul, Kore dilinde

Becduren be*e yapmadan once

"bagkent" anlamrna gelmektedir.

fasrrrsoguksrFsokardt-€r.i?,aG€-'..e-

'!4EiaeG*{'n.,';*-

Kanada, Kzrlderili dilinde "biiyuk

k6/

Fler 25

Crg-

ingilizcedeki Wendy ismi, Peter Pan
*!p,
Sahra Qol0ndeki Tidikelt kasabasna on
-'s5.t

{-&+2!ik;;,

yrl boyunca hiE yagmur

'€1i*9qhqgi*-lr*e-

Bagkan John E Kenndy,
dort gazete okuyabilirdi.

Uranfs" Sdak
SFzegen&.

"

g6de g6rulebilen bir

qr*

,c*.ieSlgel*{s.

setinde hiE kimsenin sigara igmesine izin

basan il< irsandr.
--+9!€4ff*P?e--

vermezdi.

Ha

-.4tr.e4d4$!.rc

Bir okyanusun en derin yerinde, demir bir

topun dibe E6lanesi bir saatten uzun

lanmrgb.

Bugune kadar olgtilmiig en btiyiik buz
dagr, 200 mil uzunlulunda ve 60 mil

€*+_€El$e,r €.s+*-

ik

mil-

yonda birdir.

-

*qtrr

{,.+\&lt*€p

rilt:il-

frndan yaratrldr.

donerse uyuyabileceline inamyordu.

":{ts-

Avustralya'daki tuvaletlerin sifon sulan

dwr*-

Ortalama bir erkek, hayatrmn 3350 saatini
olmakiEin harcar.

nokta Qin'dir.
'41*b1r'44'tEFSs*

-

Gegen 3500 yrhn, sadece 230

yh

banE

'*sqi!lq-€Elsq€ece-

Sallanan sandalyede hiE durmadan sallanma rekoru 440 saattir.
r49F{4r:)G6.}r-u.

Bir cam lcrildrfrnda, ufalanan
saatte iig bin

esnekliktedir.

*+*e :3-e,99**.f rtsJ- -

-*q*,i"*-*e$4#'+e4+-

inciler sirkede erir.
4€JaS6$ +83* -

gendir.

*+{ei'{.+q$s'?.ie"

internetin ylhk b0yiime yiizdesi

3

14.000'dir. -

-*sFL'lqFf S€r:' +-ei* "

Rodin'in 0nl0 'Dug0nen. Adam' heykeli

ai\ts'

ashnda ltalyan gair Dante'nin portresidir.

Krg aylannda, Moskova'daki buz pateni
pistleri 250 bin metrekarelik bir alanr
-#!i€A!de''fe-

Rusya'da dofudan batrya do!ru seyahat
edilirse, yedi saatl<trgail geEilir.

-'sq;'t4eF6"f*eEn fazla asfalth yola sahip iilke Fransa'dtr.
-r+!kr,.-e+algee €es*-

Sihirli sozciik 'abrakadabra' ilk olarak
ytiksek ateqli hastalarrn ateglerini diig0rmek iEin soylenmigti.
_.gF,:-r92$e.?d.|e_

Marilyn Monroe'nun altl ayak parmalr

gece giindtrz g0negli geger.
-.it iS4gGe:€€r*-

vardr.

Sadece digi siwisinekler tsru.

Albert Einstein dokuz vaslna kadar

-*e*$*4Pllifui$e€*-

d0zg0n konugamamqtl.

parEalar

iki tane

millikbir hrzla etrafa saErhr.

Diinyada her dakika

."se+*4'Pg6e+€s"

giddette deprem olmahtadtr.

insan sagr, 0g kilo alrrhk kaldrrabilecek

yiyeceksiz

Venus saat yoniinde donen tek geze-

-*4si%gsee.i.F*Norveg'in kuzeyinde, her yaz 14 hafta

igindeyaganmrgtrr.

buEuk yrl

Havuca rengini karoten verir.

-4!+
d€J*-

Agrk bir gecede, grplak gdzle iki bin ayrr
yldrzr gormek m0mk0ndtir.

kaplar.

iki

yagayabilirler.

mlgtlr.
-"+s/e'!.rF&S€"?

bitki ozi

-*{?!€-€F]F4.?*Fi*-

Thrantulalar

dalga, 197 1 yhnda Japonya'nrn lshigaki

traE

.

milyondan fazla EiEekten

Herhangi bir okyanusun en uzak oldulu

ABD'de, yaglarr 20 ile 29 arasrnda olan
zenci erkeklerin tigte biri ya hapiste ya da
gozaltnda tutulmaktadrr.

!4iAgee€*tr

-seln€egF.F.jFsYarrm kilo bal yapabilmek iEin anlar iki

.

-4qq.:i+4iqge*ii'€s-

-dtrp'Lee?SS"!'j\se-

-44*-F

kuzeye

Bugune kadar kaydedilmig en biiyiik

saatyon0nde akar.

e-€P?${6.r

yiiziinti

Adaslnda 85 metre ytiksekligine ulag-

Krta isimlerinin hepsi aym harfle baglayp
aynr harfle biter.

-*attll

Timsahlar renk koriidiir.

'+qla'o{-a€$e'f 4€e-

+49? r-P.4$6*t .ah$+*-

449j? {-4n{q$g?

-.q*r{-+i1S$!.5-.u,
Peru'da hiE umumi tuvalet yoktur.

Charles Dickens, uykusuzluk hastahlrna

,

Machine Co. Tarafrndan pazarlandr.

'

!€kervardrr.

toplamak zorundadrrlar.

yakalanmrgtr. Sadece

'

'*:€-*':l$e-tr*-

-,s$n€-ei4g4ife-

dnl0 gizgi film kahramanr Temel Reis,
1919 ylmda Elzie Crisler Segar tarailk Eamagr makinesr 1907 ylmda Hurley

"s?--F'l.r3lG€'l €{€--

Salatah$n yuzde 96'sr sudur.

-a4r.;!,"qfeee+Es-

genigligindedir ve BelEika'dan daha b0yuk
bir ytz6lEiimrine sahiptir.

-sg,.te=agl€gie_fis,

,{+q+ ri-€jilsSqr} .J€s

-

Bir kilo limonda bir kilo gilekten daha fazla

D0nyadaki ilk telefon rehberinde sadece
elli isim yer almqt.1878 ylrun gubat
aynda Connecticut New Haven'da yaym"

Larry Hagman (JR.)Dallas dizisinin

badatrn$r

siirer.

'sJrn'i"s1lq6eete '

Mickey Mouse'dan once en meghur gizgi
film kahramanr FelixThe Cat'di.

-.+t!t?ri*+??b-

yarutanrrnk igin
saat r4€ularnasrn Benfrmin Ranldin

Yataktan diigerek olme olasrhlr

-

murekkep kullamrdr.
-d-ie€3ii.crra-

G0nrygrdan daha

:'.j*-

{,,r,.e

Yazar Rudyard Kipling sadece siyah

dakikada

Mumyalarrn ayak parmaklan tek tek sanlarakmumyalanmlgtr.

+-$€|(1i€

ayah&.

lqtalam

lrmi

- *q?it" 4-+*4SOFI..-€=* -

-gF{,aA

",q4p

Kopeklerin ter bezleri ayaklanndadrr.
' s3rf {,Seiqer.:'dts.

lGptan Cooh Arnarlcika hariE brrhln

yalmamrgbr.

Tarih boyunca yerytizunde bulunan altmrn
200 kat daha fazlasr okyanuslarda bulun-

Drtr!,adald trayvanlann ytzde sekseni altr

hikayesinde kullamlmak iizere uydunrlmuqtur.

.iE4+-

.s.e*;lFits"+

maktadrr.

-.4rl:9"dgFlrt:--

€lF'!-F\&)t4€'&-

'

ka-

ld$den biri asfirn haslasrdr.

anlamrna gelmektedir.

*{*}

-

-.4t?{4+5F?+tt--

-

Rusya'nrn dortte biri ormanlarla kapltdr.

diig0k

'.4e>{4d$f;F<{+*-

-*+e+g-piAfq;+d€4*

Her iki taraf da kan balqlnda bulunursa,
Paraguay'da dtiello yapmakyasaldr.

Hindistan'daki yrlhk dolum saytst,
Avustralya'mn toplam niifusundan fazla-

Eiffel l(rlesi'nin tepesine Ekana kadar

drr.

1792 basamakvardrr.

r4+e+t?gF46*+er*"

rtrnlx exspgRr-Ri
oenHeGi
eOLTENi

II

ziyad'rn

mnzinn
sorruu$.BrF

cur.

ENDdLUS
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i

;,:::.

*pry"sARrcA
Eksperi

rtittin

*"9hT

"gemileri

Hff :'1il'i,kTf

yakhrmasr"

,'lol"
?,

il

n?dllff

J
E IXT :

fix-;iiiiqi"?"ffitJi,"il.1ffi;

hT

;:1";:,T,"H,-""1ilJ":[Hi',:"H::
pa'nm

ortaEag karanrrgrnr

?;;flT y

ill

un*u**n*ru:mi:j

fd*d,il,:,lfff,*.5;n::;:H lfl?r;:T

tt#ji#:

?5

***rn;g;*;i.Hlli'il1,,#

aydrnratan hep giirrerde u.,rut-,g, merham
birdevletkurmuglardrr.
beklemiglerdir. Bir ornek olarak Hal
Onceleri ZSO yl,nu kadar Emevi
1Fas, Cezayir;
yazrlan i
!:li:ll!i'ne bagtr .bir valilik . olan beyitlerverilebilir."rtaun,nu

B:ff:::;i" #il[l,?T""ffi"liH

":liftj"n,,':'i:?tl,Jff'"::

kurban et. seni davet etmef y,:"" r1
ffffTj,ll",*,9.,T:iji,"?"""-u,"."
Arap
kultiirtinti agarak orijinat
yu.ut yurir-*ilil
tf.,i'uru.u

bir

O/e

istigase (yardrm isteme) ttirii giirler

hatrraiar vardrr ki insan hatrr- medeniyetnuri"iutils,".J;ilo#
""fi;,
il"6i'"1r,r",,
ladrgr zaman iEi burkulur, piqn:anhk 1o3i y,hna kadar E.-evi
Halifeligi soi'-"J,i.,u-lerde, sultan II. Beyaz
duyar ve "kegke o gune aonup duzelt- yasaya i l Endultis, 1
03 1 yrhnda-n ,u-urrrndu 105
beyitlik bir kaside il]
meye gucum yetse" diye drigtinu.
merkezi bir devlet yaprsrnr osmanh,lardan
da
yardrm lstenmigtil
,
Il?|'"t
Medeniyet tarihinde de insanhi< agr- kaybetmig,, kuguk gehir
sultinirklarr {or.'-r"raira".i ,,Btiytik r,rk,tn
stndan hatrrlandlfrnda yurek burkan, haline gelmigtir. b" pargalanma
g;ir"ri"i beklemek onlar iEin b'
uziintir veren bir Eok olaylar var. Bun- ykrhgrn baqlangrcr olmus ve
sehir
Jmit ka1,r-ragr olmustur. Rn.uk g"r"i
lartn arastnda beni en
qehir eriyerek 1492 yhnda irr'.trr
;;;;;,
-cok etkileyenrrzaft e|66r,. g"."t a*l
lerden biri, bir rqrk parlakhgrnda. bir osmanh'ntnda gagjagr
olduktan
ug,ri'-giair".uL
donanma
gul kokusunda ve bir qrghk sesinde
purEuti -Grrnata olmamisr nedeniguElo
]o1ra-,
:on
ile
birkag
defa
hayalimegelen,,Endtitus,,irir. Sultanhg"iletarihekanEmrEtrr..
ktjEtik
Jonanmalar
ve
elgiler
gor.
Gergekten bulunduium^uz
2-Ktikiir, Edebiyat, Bilirn Tarihi:
J"i1aiv* o" sonug alnamamrgtrr.
..
sahip oldugumuz Eok geniq_cografua,
Avrupada.
X'
astrda,
ve deiin
papazlar ve bir
Ronesans yrllarrnda La Fontain ile
aragttrtltp, incelenmeve krsrm soylular drgrnda oi*-u yazTra zirveye
llfl",iTttl"
Erkan hayvanlarrn dugiinrip
deier o kadar gok konu var ki, bunla- bilen yok denecek kadar,
azdrr. tonugiuju ,,fabl,, ttirunr-in, en bagar_
rtn yantnda hakh olarak, drg cografen karanhk ve baskcr t,s 'Rou""nron cruose,,
olan yalnr
yalar ilgi ve bilgi sahibi olmam rr-bu^ frt.aeasm
devirlerini yagayan Hrristiyan Awuada romanlarnrn Endijl.s edebiya
ozel meraklar savesinde otabiliyor. BiEndiiltis halLnrn Eogu trnaan atrndrgr
kesindir. Robensoi
linnimi^,.1^-i^t:t-l^-:rll-::: L::l
lincimin
derinrikrerinde
okuma
yazma b'miyordu. tter qlr,Irvar oran ve
a.r*",;,.?.*"";;:.iiH
hnda gok merak ettifim Endults ko- de o zaman iEin gokonemli
rakamrar rr6i; ,,Hayy bin yakzan,, isimrr ese.
nusuna "Yapr Kredi yaynr" olarak ifade eden k[tuphaneler vardu. Daha
rid;' ;; eserde rssz bir adada b:Erkan, "Amin Maaloufun Afrikah Leo,, 795 y'nda kurulmug ot1
.;;i;;rafindan

as-

,ffiffi:

furtub"

ql|!i:,ff',il1ff:Iii,',x:;lffif Hlffi'Hli"":;'ffiT1":;,ffi *if',;
dtiltis hakknda bultenimizde
merkezidir.
ver

ve

ili-tip+ti;tr$.H:}:.:,5J:
biitiin

Buttin baglangrglar muhtegem-,

;::SiiTHT':xi,ilTJ"'i,tr

buyiitulen nuyy, .
uwmu ve hivatr an,atr,mak-

o.Ii.-r-,.^r^ 6r:-r^-::L_ D_

ii,'l'.*:.i:
x#",#Hijf{}":il+:#f
saylacak

"T*',11"f.'"f,il:
felsefe konulannda ilk

olarak

okutulmuqtur.

ffi:f ,"ffiTi ,fi:i::'#"x$:ill".";* i,i;l:ji""'n

i

L1#l
Klrao
I

6u.,vu ve rrirkive've I

stirebilecek olan, baglangrcr muhte- isti$ase ttirii giirlei orijinallik
aurupuya ilmin felsefenin, ausunce I
sem ve sonu hazin olan bu tarih ve tagrmaktadrr..Zeceltririlgiirlerhalkrn ve ux,r,n
u"i.in*A-';;"Jlil;;. I
medeniyet oyk0stinti r-iE ana baglga kullandrlr ArapEa ve L6tincenin
rp;d;;;
Endtitus
vermiqtir. ff: I
ayrrmayruygunbuluyorum
karmasr bir dille yazrlmrytrr. Bu qiir

;ai"

.rt"g"g ve engizisr.

#:-

|

*n iyi birindigi gibi L:i:llgr"",1i"''"lru1i"X,Hk
i"".'il,lTT:*
i:'uT. medeniyetinin yukietile diye
goriilen bu usul daha sonra enaurris
vrrrras<tyur Konesans
Rdn",9d
' otmasaydr
dewinde,MiladiTllyrhndaTarrkbin Awupa'dadayayrlmrgtrr.

f*.g":nilF,::H];,il;:::

I
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TUTUN EKsPERLERi

DERNE6i
BULTENi

1492 yirnda son Endulus sultanhgi

olan Grrnata Sultanr, baska

care
olmadrgrnr gorerek ispanya nrn H.:s-

aa

KAYBOIAN GELECEK

aa

OYKU

tiyan krallan ile anlagma taparak
gehrini terk etmigtir. Bu anlasmar.a

i:,,,::t;:.,.r .,l,,t
I

gore haikin dinine, malrna. grrenligine hiEbir zarar vermeyeceOi Hristivan

krallannrn guvencesinde olacaktr.
Ancak verilen sozier asla tutulmamrs,

Miislumaniar ve Muslumanlarla
beraber Endilts'te yaqayan yahudi
azrnhla "ya Hristiyan olma ya da

Barbaros) olmak uzere Turk gemiieri

ile Ma!rip ulkeleri ve

Osmanlr

toprakianna getirilmiqlerdir Onlarla
beraber. bagka hicbir ulkenin kabui
etmedigi Endulus Yahudi toplumu da
Istanbul'a getirilmiq ve guvenlik iqinde

yagamalarr saglanmrgtrr. (Bilindigi
gibi 1992 yhnda bu biiyuk kabulun
500'uncu yrldonumu sebebivle
ulkemiz yahudi toplumu buyuk anma
ve giikran etkinlikleri duzenlemistir. )

Edebiyatrmrzda Endultrsie ilgili uzun
yrllar eser verilmemig, ilk eserler 19.

Asrrdan itibaren Abdulhak Hamit
Tarhan'rn"Tarrk" adlr piyesi ile
baglamrgtrr. Bilindigi gibi meghur
"Makber gazeli" bu eserde Hristivan
bir krzrn, gehit olan Musluman
sevgilisine mezan bagrnda yaktrgt bir
aEt giirinden bestelenmigtir.
"Her yer karanhk pur nur o.mevki
Magripmi yoksa makber mi yarab!
Gunumuzde ise EndUlus le ilgili eserler az da olsa gorulmeye baglanmrgtrr.
En guzel Elhamra saray olan, saray-

larr, camileri, medrese, universite,

kutuphane ve diger mimari eserleri ile

hala ayakta olup, yaganan o buyuk
medeniyetten haberler veren o
guzellilder hala yerinde durmaktadrr.
Grrnata, Kurtulan, igbiliye, Belensiye,

Tuleytula, Ceyyan... Krsmet olup
gorebilirsek ne mutlu.....
Yararlanrlan Eserler
1. Endrili:s' ten Ispanya' ya

TD.Vyaynr 1996
2. Afrikah Leo

Amin Maalouf

Y.

K.yayrnr

Qo{u zaman pek qok gef gocuklardan ofreniriz" Bir sure once bir arkadagrm, 3 yaqrndaki kizrnr, bir rulo altrn
renkli kaplama kagrdrnr zivan ettigi
igin cezalandrrmrsti.

Durumlarr

iyi degildi ve

krzrnrn

kagrtlarr, agacrn alilna koyacagr bir
kutuyu suslemeye harcamasr onu gok
sinirlendirmigti. Buna rajmen, kiiEuk
hz, ertesi sabah hediyey'i babasma
getirdi ve "bu senin babacrfrm" dedi.

Arkadagrm gosterdifi tepki igin
kendisini suElu, ama kutunun bog
oldufunu gorunce iEin iEin sinirlenmekten

de

Karanhk tarlalarrn ylmaz rrgatr
Bagr ii<i bagh, uykulu edal "
Sabah akgam krrrp dizdigin tutijnun
Katranla yatrgr elleri krnalr
Beni aniryor musun?
Geceleri vitirdiqin tat!; uvkun
Kuqluk vakti doktugun el ve goz nurun
Sactar!na evlenmeden ak dugliren
Hay,atrnr cevreleven efsunun
Bitti. goruyor musun?

Biilent SANLI
Ttlt0n Eksperi

engizisyon kararlan ile ateste vakrlma"

drgrnda qans brrakrlmamrEtrr. Br.r
durumda Endulus halkrnrn biivuk
bolumu bagta Hrzrr Reis (sonralarr

. Ii+-i,.:;:.:;r:: i-:..1;:..]:.i-,, ;r-. t,

kendini alamadr ve krana

bagrrdr.

"Birine bir hediye verdilin zaman

iginin dolu olmasr gerekti!ini
bilmiyormusun?"

Bitmekle kalmayacak bu mazlum yolak
uoguracak etralta daha cok aviak
Onur taclrlerinin iEi hep tiryak "
Sayrlrrken bizler k5r. sagrr ve qolak
Bak gorebiliyor musuni

Celmeyecek bekledigin gelecek gtz
uutugmayacak gehrenle o iki *
goz
Beklentilerin ana kucaqr bitti
Uzgilnum kalmadr sovi-enecek bir soz
Koz oldu iEimiz hisseiebiliyor musun?
Onlar anlamryor gelen felaketi
Anlayantn saranyor benzi beti
Cele_n gideni, giien geleni aratryor
\ozulmuyor qu meretin garabeti
Hayati sorun bu bilivor musun?
Bu feryadrmrz olmamah nafile
Asrrlk grnar ykrlrrsa eger boyle
Kuglar yuva kaybeder belki ama
Altrndakiler ezilir kitle kitle
Bu boylece biline
Ama herkesEe...

$evket TEZEL
Tutun Eksperi

Dediginde, 3 yagrndaki kugtik krz yagh
gozlerle baktr ve goyle dedi:
'Ama babasfirm, kutu boE degil ki

ben kutunun iEine <ipi.ictiklerimi
tiflemiEtim. Hepsi senin igin
babacr{lm!..."
Babanrn iEi paramparga olmugtu,
hanr kucakladt ve onu af etmesi iEin
defalarca yalvardr,

bu altrn renkli kutuyu
yata!rnrn ba€ ucunda yrllarca

fukadagrm

sakladrfirnt anlatil bana, ne zaman
cesaretini kaybetse, kutunun iEinden
hayali bir opiicuk Erkartryor ve onu
oraya koyan qoculunun sevgisini
hatrrhyordu.

!

GerEek anlamda bakmak gerekirse,

her birimiz arkadaglarrmrz

ve
ailelerimiz tarafrndan bize sunulan
karqthksz sevgi ve opucuklerle dolu
altrn renkli kutulara sahibiz. Dunvada
da sahip olabilecegimiz daha degerli
bir qey olabilir mi?........

g?

Devlet gidiyor tersine
Enflasyon iner milletin tepesine
Muhtag kalmrg IMF' sine'
Oliiriim TEKEL ozelleEme
Ne istersin bu TEKEL' den
Ekmege muhtac iqqilerden
)rz vurguncularr kagrrmayrn gozden
Oluriim TEKEL ozeltesm-e

T0rkiye'fi batrrdrnrz
Vatandagr kandtrdrmz
Mezarda bile yatamazsrnz
Ol0rum TEKEL ozelleEme

Bekir PARLAK
Hatay-Altrnozu
Tekel Yap.Tiit. igt.Mud. igEisi

ninrx rxspenuni
oenxetii
euLTExi

lanan populist hukumetpolitikalan
sonucunda ti.lti.in uretimi arttlnlmrg;
ve gerek ig tuketim pazail, gerekse
ithalat talebinin doygunlufu nedeniyle tiretim fazlasl sorunu yaganmqttr.
TEKEL, bu iiretim fazlalartnt almaya
mecbur edilmig ve talebi bulunmayan
tiitunler TEKEL'e satrn aldtnlarak tu-

CqMH0RBASKANI. TARAFINDAN
VETO EDILEN
4685 SAYILI TSTON KANUNA
HAKKINDA

tur. Halen 1991 yrhndan bu yana alma

Devlet Bakant
istanbul 13 Temmuz 2001

l.Tiitiin Kanununun Anlacl

gelmekte olan ve TEKEL depolarrnda
muhafaza edilen 500 bin ton tiitun

Tutun Kanunu uE amact gergekleg-

stoku mevcuttur.

tirmek tizere hazrrlanmryttr
* Tutiin uretimi ve tireticisinin sorun-

Tutun halen Adana'dan Van'a kadar

* Sigara uretimi ve ithalatr

duzenlemek,
x TEKEL'in

4. Tiitiin dretimine Getirilen Diizenlemeler:
4685 Sayrh Ttrtun Kanunu ile uretime
yeni duzenlemeler getirilmektedir.
2002 yrhndan itibaren TEKEL'in t0tirn
desteleme ahmlart kaldrrrlmlgttr.

TEKEL artrk destekleme ahmlart yap-

toplam 42 ilde ve 181 ilgede ekilmek-

Turk tiiiunune olan ihtiyag 180 Bin
ton civarrnda tahmin edilmektedir.

Bunun 65 bin tonluk boliimu Til-

ureticiler taafnoa',

civannda ihrag edilmektedir.

safrla- 3.TtirkEkonomisindeTiittin;

maK.

2.Tiitiih dretiminin Durumu:
Tiitiln tiretimi yaklaqrk 600 bin

mayacak, sadece sigara uretimive ihracat baflantrlarr igin tiitun iireticileri
ile sozlegme yaparak tut0n alacakttr'
Tuttrn irretimi igin, 1177 sayh kanuna

ek I sayrh listede yer alan ve 42 il ile
181 ilgede tutirn ekimi alanlannt belirleyen bir srntrlama arttk soz konusu
degitdir. Qiinku. tutiin ancak ttrccar
ve TEKEL ile saL: sozje$n€st !+a{r

sorunlanm Tuttrn halen 400 milyon dolar

ozellegtirilmesini

tablolarda gosterilmiglerdir.

li

tunde stok daflarr olugturulmug

Dr. Yrlmaz Karakoyunlu

larrnr dtrzenlemek,

kaynaklanan gorev zararlan, kargdanamaz durumagelecektir.
Son beg yl iginde tiitun uretimi, tutiin
ithalat, ve ttrtiln ihracat, rakamlan ilgi-

\s(n'.\$uq\rsNs.\s5$q
tirilmektedir'

\N\Nrs,N
geri kalan 115 bin

tor**

\nsN

urffii.

TE- rrfum hda irgirrf olan irretic
Tcc|.rr resodegne,*rEd-sadrece kend

lssrrr

Ege bolgesi tutiinleri diinya kalitesin- KELtarerdan&nrrdcafi.
dedeferlendirilirken,D@uvec[n€y kend loilannisir rriyacr5S btor riskinde tu€fim yapan ureticilerir
Dogu Anadolu Bolgesinde yetiEen ton cirenndadr. B"tdJ/" oo ui.t tonluk tiitunlerinin satrgr iqin 'AErk futrrma

tutilnlerin kalitesi diiErik duzeyde

maktadr'

kal-

Son Beg yll esas ahndrfirnda Dunya
tutun uretiminde Turkiye dorduncii
srrada yer almaktadrr'

40
g,7
3. Hindistan yog,,5
4. Tiirkiye %3,5
5. Zimbabwe %3,0
1. Qin
2. ABD

%

%

lssmr TEKEL'e hiiktimetEe verilen yontemi getirilmig b ece, kendi ris
"Destekleme Allmlan" kapsamnda kindeuretimyapanureticilerin hiEol
gergekleqmektedir.
mazsa bir resmi arttrrma vontemi ik
Toplam tutrin tiretiminin yakiagrk 70 satrglannrn safilanarak korunmas
bin tonu iEerde kryrlarak sigara tireti- amaElanmqtrr.
mine gitmektedir. 100 Bin ton kadan Sozlegmeli r.iretim ve satrgrn yanl slrz
ihraq edilmekte ve 10 bin ton tutan- 'AqrkArtrrmah Satrq" sisteminin geti.
dafireveskartayaaynlmaktadrr. rilmesi tamamen uretici lehinedir
Turkiye'de 180 Bin ton civannda tii- ekonominin lehinedir. Qtinkri uretic
tun uretilmesi halinde tutun 0retimi, artrk satabilecelini gordrifiu unini

;"?Ti:"tr'fr*ijH1}:rHilrT

gark ripi riitiln orarak oraya barardrlrnda Turkiye % 65 gibi ezici bir bilecektir.
Eofunlula sahiptir. Yunanistan %25; Sorun 180 Bin ton uzerinde tutun
Bufgaristan ve Yugoslavya % 10 gtbi irretiminin "Destekleme Ahmlan" ile
pay sahibidir. Sigara sanayiinde Ttirk TEKEL'e zorla aldrrrlmasr ve bunun
Tutiinuntin onemi ise "Amerikan bedellerinin odenmeyerek TEKEL'e
Blend" denilen harman tipinin vaz- veTtirkekonomisine
Eokonemlimali

gegilmez unsuru olmasrdr.

Amerikan

Blend sigaralarda Virginia ve
tipi tuttinfer yant stra%oT5-2O

Burley

duzeyin-

de Ttirk tipi ttitun kullamlmaktadr.
Tilrk Tutunu gu anda d0nyann en
kaliteli $ark lipi tutuntinu olugturmakta ve dolaysryla dtinya pazannda tegekktil etmiq bulunan onemli

necektir.

Halen yururliil<te bulunan g6/1,091l
sayrh Bakanlar Kurulu Kararrna g6re
(Madde:4), ve 5590 sayrh Kanun htikumlerine gore tegkil edilecek yerler_

ahmlanndan kaynaklanan gorev

zara-

cektir. Sozleqmelerin yun,

agrk ar-

",iu
n tutarr yaklagrk 2 Katrilyon liradr ve hrma ile satrg iEin bu kararnameye
gG
bedel halen TEKEL'e oienmemigtir. re BagbakanhkEa ihtiyacr kargrlayacak

(istelik bu bedelin vergi borcu ile mahallerbelirlenmesimumkundijrve
mahsubuna da musaide edilme_ ureticinin herhangi bir sorun ile kargr-

bir mektedir.

beriuygu-

maddesinde kurula verilmig yetkiler
Eergevesinde kurul tarafrndan belirle.

zararlarverilmesidir.
Haziran / 2OOl tarihi itibariyle tritun de bu sairglar gerEeklegtiriiebile-

ithalat talebini olugturmaktadrr. Bu uslup devam ettili takdirde TEdlkemizde uzunyllardan

ff1""T#l"merkezreri,kanunun3/e

KEL'in tiretim fazlasr tutun

ahmrndan

lagmamasr iEin onlem alnabilecektir.
Sozlegmeli ul* u" satrq mukaveleleri
taraflann serbest iradeleri ile belirle.

Dg
t'1

TUTUN EKSPERLERI
DERNEG|
BOLTENi

necektir. Sozlegmeler Turk Ticaret

tile yayhrnktadr.

Kanunu esaslanna gore yaprlacakhr.

gerse{,€sinde bu do!ru delildir.
+ Eldeki istatistiklere gore, bu kanun

Fiyatrn belirlenmesinde elbette ki
dunya fiyatlannn belirlelci nite'ligi
olacalctrr. Sozlegmelerin ihtiva etrnesi
gereken esaslar gok onemlidir ve
tutun ureticisinin t0tun ahcst tficcar
karsrsrnda korunmaslna iliEkin gerekli
duzenlemeleri yapmak t"rzere Tiititn

. Marlboro
. Parliament
. Winston
. Monte Carlo

I- "Tiitiin Ciftgilerinin

Sorunlannr

Qoziimleyecek Herhangi Bir Diizenlemeye Kanunda Yer VerilmemisOldudunu"
ifade etmiglerdir:

7-4685 sayh Tutun Kanununun 1.
maddesi Ttiti.in ve Ttitiin Mamullerinin Tiirkiye'de tiretimine iligkin dti-

lira zarar ge_lenefl inden kurtulacaktrr.

ithalatr yaptlmamtgttr.

5. Sigara Uretimi ve lthalatr lle llgili

2- Sadece 1999 yhnda 60 bin adet

Diizenlemeler
Tutun Kanunu, tutun trretim esaslart

ithalatyaprlmtgbr.

yamnda Sigara tiretim ve ithalat iliEkileri konusunda da dtrzenlemeler getir-

talebini karylamalrtadr.
6. TEKEL'in Oze{testirilmesi:

mekedir.

Tekd, 6f2I2OOl tarihli Ozeilegtime
Yrllcek lfumlu l(aran ile dzellegtirme

sal dtrzenlemeye istinaden Ttitiin

kapsarrunaahnm€hr.

birlik oluqturmak suretiyle

Turkiye'nin en btiyiik kuruluglannrn
bagrnda gelmektedir. Yaklagrk 40 bin

diizenleme gorevini yerine getirebileceli dtigunulmektedir.
4-Bu husus serbest plyasa ekonomilerinde ureticilerin orgtitlenerek Etkarlanmn korunmasmda kendi iradelerinihakimklan saflam bir ekonomik
guE anlayqrm da ozendirmesi bakrmrndan onemli gorulmirgttir.
5-Nitekim,Tuttin Kanununun TBMIVI

* Turkiye'de tiretilen tutunlerin ihract

Y

gibidir.

Sayrn Cumhurbaqkantmtz,

OnemliNot:

vardiyada sigara uretimi iEin asgari 2
milyar adet (2000 Ton); diler ti.itun
uriinleri igin (puro, pipo, tombeki, vs)
asgari 15 ton uretim yapacak gekilde
yeniteknolojiler ile tesisler kurmast
zorunludur.
* Bu gartlarda tesis kuranlar iirettikleri tiitun mamullerini serbestge satabilirler ve daf rtabilirler.
* dreticiden ahnan tiitunlerin dahilde
ahnrp satrlmasr ve ihracr serbesttir.

I

htk0mleri Eergevesinde ithalah yaptlabilecek sigara markalan aqafrrdaki

lslryorum.

Duzenleme Kurulu gerekli onlemleri
alacaktrr, (4685 Sayh Kanun Madde;
3/e) futrk Tekel, stoklara yonelik tutun almak mecburiyetinde kalmayacaktr. Ttirk ekonomisi katrilyonlarca

Bunagdre,
* Ttrkiye'de tiitrrn mamulleri tiretrnek
isteyenlerin $erli veya yabancl sermaye) ylhk uretim kapasitesi tek

)

Mevcut hiikumler

1- 2000 ve 2001 yllarrnda yurt iEi tuketim amacrla hiEbir qekilde sigara

3-

Yerli irretim Tiirkiye'nin sigara

civannda istihdam saf lamal<tadrr.

Halen 233 Sayh KHK'nin esaslarrna
gore (KiT) Kamu iktisadi Tegebbtistid0r. Kamu hizmeti nitelilinde gorev
iistlenmektedir ve (KiK) Kamu iktisa-

dil(rruluqudur.
Bu yasa ile TEKEL, (KlK) Stailsiinden grkarrlmakta ve tamamen ticari
nitelikte faaliyetlerde bulunmak tizere
(iOT) iktisaai Devlet Tegekktilii haline
getirilmektedir. Boylece ozellegtirme
stirecinde onemli bir kolayhk safilan-

zenlemeleri, kapsamaktadrr.
2-Kanunun birinci maddesinde temel
duzenleme ilkesi gergevesinde ve 7.

maddenin iEeri[inde, tutitn tiretiminin ekonomik anlamda diizenlenmesine iligkin bazl dnlemlerin Bakanlar
Kurulunca almacalr ve gerekli duzenleyici htikiimlerin getirilecefi ag*tr.
3-Ote yandan, mevcut kooperatifler
ve kooperatif birlikleri hakkrndaki ya-

Satq ve Kredi Kooperatiflerinin bir
piyasa

ihtisas Komisyonlannda ve Genel lfurulunda yapllan gorugmelerde bu hu-

sus iktidar ve muhalefete mensup
milletvekilleri tarafrndan dile getirilmiq ve htikumet tarafrndan da ozen-

serbesttir.
* Yrlda 2 milyar adet sigara veya 15
ton diSer tutirn mamulti iiretenler,
aynr markadan olmak uzere serbestge ithalat yapabilirler, fiyatlandrrabilirler ve satabilirler.
* Yrlda 2 milyar adet sigara veya 15

mrstlr.

dirilmiqtir.

Delerli Basrn Mensuplan,
Bildiginiz gibi, sayn Cumhurbaqkanlmrz. 4685 sayrh Tiitiin Yasasnt yeni-

6-Dtinya Bankasryla yurutirlmekte
olan program gere{i Dolu ve Giineydolu Anadolu bolgelerinde tutitn

tonun altrnda diler ttrtiin mamulleri
Iretenlerin ithalat yapabilmeleri
ancak Kurumun onerisi ve Bakanlar
I(rrulu kararr ile miimkiindtir.
* Bu hirk0in hem T0rkiye'de sigara
ihtiyacmr kargllayacak uretimi ger-

derme gerekgelerinde yer olan baz
huzuslan da bu vesile ile agrldamak

toplanmryhr.

Eeklegtirmeyi, hem de sigara talebine
uygun arzm saflanmasl amactnt tagtmalrtadr.
* Zaman zaman Ttrkiye'nin bir sigara

Tiittin Kanunu ile
amaglananlann gerEek nitelilini aEtkhfa kavugturmak igin qu hususlart

ithal cenneti olacafir yolunda soylen-

bilhassa dikkatlerinize sunmak

den gorugiilmek uzere TBMM'ne geri
gondermiglerdir.
Sayn Cumhurbagkaruman geri gon-

istilorum.
Sayn Cumhurbagkaruman geri gonderme gerekEeleri dort baghk altrnda

Bu hususlarda sayn kamuoyunu
aydrnlatmak ve

yetigtirilmekte olan illeri kapsayan bir

Altematif Urtin Qahgmas ve Dolrudan Gelir Desteli Programt Kanunun
yasalagmasm takiben uygulamaya
konulacaktr.

7-Tiirkiye'de ttrtun iiretimi ve ureticilerin sosyo-ekonomik nitelikleri hakkrndaki en btyuk tecrtrbe TEKEL
kurumundadr.
Yaklaqrk otuz yldan beri TEKEL
btinyesinde tutun iiretimi ve iiretici
iligkilerini ytiriitmtig olan deneyimli
yoneticiler / bu kanun ile tutiin tireticisinin ashnda korunaca$r gorttgun-

Ig

r&nrx exspenueni
oenxe6i
e0LTEr.i

dedirler.

urirnlerinin iiretim, satlgt konulannda

sigara Marlboro' dur. Bunun taman

8-Tiitiin iiretiminin bolgesel nitelik-

sektorun tumiiyle serbest rekabete

Tiirkiye'de iiretilmektedir. Bugunk

lerine ve riretim delerlerine gore yapt-

aqrldrfr" hususudur.

satrg fiyatr 1.500.000 liradr.

lan tahlilde durum gu temel ozellikleri
tagrmaktadrr.

l9-Sayn Cumhurbaqkantmztn iade
gerekEelerinde "Tuttin ve tutttn

9-Ttitiin tiretiminde Ege, Marmara,
Karadeniz ve Dofu bolgesi tiitiinlerinin uretim ve satqlannda hig bir
sorun yoktur. Qtrnkii bu bolge tiitunleri gok kalitelidir ve bu tuttinlerin
daima mugterisi mevcuttur. Tiitun
tiretiminde sorunlu bolge GtineY
Dolu Anadolu bolgesidir ve buYiik

urtinlerinin serbestleqmesi sonrastn-

30-Aynr sigara ABD'den ithal ediiirs
(Paketi 40 cent) bir Paketinin fiYa
(biitiin vergiler ve tiitun fonu olan 4

olEirde bu sorun Adryaman, Batman,

bolgesinde gorulmektedir.Bu bolgede 50 bin ton tiitun trretilmektedir.
Bu tutiinden yaklagrk 25 Bin ton
kadarr ahnabilir niteliktedh geri kalan
25 Bin ton ise ahnabilir nitelikte degildir. Tiitun iiretimi konusunda yaptlan spekirlatif delerlendirmeler bu
konuda yolunlagmalrtadr
10-Bu konuda yapilan trcsaPtamaYa
gore 25 bin ton tiiurn lEin yal@k 4O
trilyon lira gerelsneldedir
1 l-Adryaman Bolged, eger kard do-

gemesife sularnbilir haleg€ituihse
niteligi bulunmayan tr.rblnlerin ekildi-

!i

alanlarda rahatga altematif iirtin

politikasr
bilir.

ile gerekli

onlemler alma-

l2-Tarrm ve Koyigleri Bakanhfr bu
konuda onemli proje alternatifleri
geligtirmig durumdadrr ve soruna
Eoziim iiretilebilecektir.

l3-Sayrn Cumhurbagkantmzln iade
gerekgelerinde, tuttrn iiretimi ile ilgili
"cofirafi stnlrlamantn" sona erdirildifii

da yerli ureticilerin ve geEimini tiitiin
tarrmryla safilayan giftEilerin sorunlannr gozumleyecek herhangi bir
duzenlemeye yer verilmedifii" ifade

cent ilavesiyle) toPlam

edilmektedir.

edilmektedir.
32-Nitekim Ti.irkiye'de 2000 v'e 20C
yllannda sigara ithali yaprlmamtqt
Numune ithalatr bile yaprlmamrgtr.
33-Yabancr firmalar sigara ithali yet
ne makine yatlnml YaParak Yerli tr

2O-Tuttn ve tirtun trrirnleri drq ahmr
tutun trreticileri iEin sorun delildir.
Qtinkti ithal edilen ttttunler sadece
Virginia ve Burley tipi tiitundur.

21-T0rk tipi tiitun ithal edilmemekte
aksine ihrag edilmektedir. Dolayrstyla
Burley ve Virginia tipi tiittin ihretimleri ise, t)miiyle lbkelve Tuccar tarafindan a \nmakta ve iglenmektedir,
22-Turkirittinii ekilen bolgelerde Virginia ve fuky tipi tlfifn Urefihne<I-

rcl# *lrcrusu deir'F
23.BrrbyrcVt1iiaqt' nrffi>
de ufSkst Tiliir turf b ild
fildiltFf |iriirffi&nq@

girden bir

maliYet

milyona yaklaqmal<tadrr.

3l-Qunku sigara ithalatrnda Pakr
bagma 40 cent t0ttin fonu taht

t0n talebini T0rkiye'de tireterek
qrlamaktadrrlar Eunkti bu yontem
dahakarhdrr.

ka
Ec

34-Boylece tutun mamulleri uretin
nin katma degeri TurkiYe'de kalma

*F
fh*n r-sd B gdetd( inefia
yokefici*lqrnr€ildirtadr ve piyrcdfft Yabnn

F &rdin Trfarlanna lligkin

Kr

gudan Yrerine Getirmeyenlerce

Y

rrr

gok iinilndee ve dolaYsryla bu
ttit[nlerin ithali bile soz konusu defiil-

prlacaklthalat:
l-Kanunda yer alan tuttin mamulk

dir.

ithalatrna iligkin diizenleme tamamt

24-Virginia

ve

Burley

ttitirn ithalleri

ile

aynr tiittinlerin Ttirkiye sattn alma
fiyat kargrlagtrma tablosu goyledir.

ABD
Brezilya-Arjantin
Zimbabwe

Tiirkiye

ABD S
15,95
8,71

6,79
6,23

3291 sayh Kanunun 17'nci madd
sine istinaden 08.08.1986 tari

86/10911 sayh Bakaniar Kuru
Karan ve bu Bakanlar ldrrulu Karan
deligtiren Kararnameye dayanllan
yiiriittilen mevcut uygulamanln yasi
lagtrnlmasndan ibarettir.
2-Eke omeli sunulan Bakanl

t{r-rmlu Karanntn 5'inci maddesir

25-Boyle bir filrat yapsnda ithalahn
Tilrk tiihm piyasasn aft-tist etrnesi

tetkinkinde de gortilecefi Ozere, k
rulu kapasitesinin 2000 ton/yrl olr

sozkonusu deffldir.

firmalartn

2&Q0nkt tirtOn ithalatrnda kilo
baEma 3 dolar fon almmaktadr ve bu
fon tiitiin ithal fiyatrm yerli tiretim ile
lcyaslanamayacak kadar pahah hale
getirmelcedir.
27-Ambabwe gibi iilkelerden ithal
edilenlerde ise, daha dtgtik kalitede
yaprlan ithaller& bu fiyat farlo qok
daha geniglemekte ve ithalatr gok

ton/yla ulaqmast halinde bu firmale
ithalat serbestisi verilmektedir,

pahah hale getirmektedir

5-Kaldr

iade

28-Sigara ithalatrna gelince durum

fiyatlarr tablosunda gosterildiii

gerekEelerinde sozti edilen "bir diler
onemli nokta,"Tiitoniin fiyatlandrnlmasr, allmve satlml, dq sattml, tiitOn

daha da keskin olarak dikkat gekmektedir.
29-Tiirkiye'de en gok sahlan yabancr

sigara ithali higbir gekilde

ifade edilmektedir.

14-Tiirkiye'de tanmsal kadastronun yaprldr{r tek iirtinttitundtir.
1

5-Ti.rtun 0retimine serbest alanlann

toplam yiizolqiimu, hr ve krrtaban
olarak toplam 3 milYon 223 bin hektardrr. Oysa buttin kullaalan toplam
t0tun ekim alam 247 bin hektardr.
16-Diger deyimle tiit0n ekimine serbest alan ancak % 7'sidir.

l7-Dolaysrfa co$rafi alana stntrlandrrmarun geniglemesi soz konusu
edilemez.

l8-Sayn Cumhurbaqkantmzrn

fiili

tiretimlerinin

2Ol

3-dretimi 2000 ton/Yla ulagmaYa
lara ithal yetkisi verilmesi Bakan
Kurulu karan ile mumkiindiir.
4-Sigara iiretmeyenlere ithal yetki
nin verilmesi asla mumkiin degik
Kanunun 6 maddesinin 7. ftkrast s
derece agtktr.

ki,

yukanda sigara itl
g

k

olmadlfirndan ithalat bile soz konu

de!ildir

TOTON EKSPERLERi

oenneGi
e0LreNi

Gerd Mfidudlgirntin mevcut

Bakanlar Kurulu karanna gore, Soz-

180
ilqedeki tesis ve imkanlarrndan faydalamlacag diiEiintilmektedir. Aynca
lGnunun gerek 6. maddesinde ve gerekse 9.madde uyartnca grkarrlacak
yonetmelikte altcrst Ekmayan tirtunler hakkrnda ne yolda iglem yaprlacagr bir duzenlenmeye tutulabilecektir.
6-Boyle bir dirzenlemeye gidilmemesi ve tuttrnirn uretici elinde brakrlma-

legmeli tutun ahmr yapllmaktadr.

sr, kayt drgr yollarla tutunun

III- Agk Artrrma Yiintemiyle SaUEa

Qrkanlan Ttittinlerin Ahq Bulunamamasr Durumunda Nasll Degerlendirilecefine iliEkin Bir Diizenle'
meye Yer Verilmemigtir:
l-Sozlegmeli tutun irretimi ve sah$l
1986 yrhndan itibaren uygulanmaktadrr. 3219 sayh kanunun 17. maddesine gore grkarrlan 86/10911 sayh

2- Bu amaEla Erkanlan bir yonetmelik halen y0rurluktedir. Bu yonetmeli[e gore, hem TEKEL, hem de
tticcar sozleqmeli olarak ttrtun almaktadrr. Halen Tekel ile Reynolds
firmalanmn ortaklaga teskil ettikleri
REY-TEK firmasr sozleqmeli tttitn
ahm iglemlerini baqan ile yurtitmektedirler. Ote yandan ulkemizde tiitirn
ve tutiin mamulleri Oretimi ile meggul
olan yabancr firmalar da yine sddegmeli ttitun ahm iglemlerini bagan ile
devam ettirmektedirler.
3-TEKEL tarafindan kurallarr belirlenmig mukavele esaslanna gore sozleg-

meli ahm satrm slztlttsrz yuriitiilmektedir, dodan ihtilaflar tahkim yolu ile

}lylarak
satrlmasrna ve bunun da Tiirk sigara
pazannl olumsuz yonde etkilenmesine yol agabilir.

IV- Sosyal Hukuk Devleti KaYramlnda Ekonominin Onemi ve Ureticilerin Durumu:
l-Sosyal Hukuk devleti kawamr 1961
Anayasasr ile gtindeme gelmigtir. Bu
donemde ekonomiye qok belirgin ve
genig kapsamh bir devletEilik hakimdir.
2-Hatta ekonomiyi Planlamak uzere
Devlet Planlama Tegkilatr bir anayasal
kurum olarak getirilmigtir.
3-Planlar, hem ozel, hem devlet
ekonomisini planlamrgtrr. O kadar ki,
iilkede kredi taynlanmasl bile plana

4-TEKEL'in sozlegmeli altmlan yantnda Ttirkiye sathrnda 180 adet ilEe ve

baflanmqtr.
4-Boyle bir devletgi ekonomi modelinde her geyi sosyal devlet anlaygnda deferlendiren hukuki bir zemin

beldede satrg merkezleri vardtr.

oluqmasr kagmilmazdr.

halledilmektedir.

5-Agrk artrrma yerleri iqin TEKEL
hHar- sicnnn mnliver mrNqni: AMERiKA

5-Nitekim bu donemde "Karma
Ekonomi" kaVramt keskin bir planUru,iYNT KAEMIER|

ZiRAAT BAI.IKASI $

1.4 19.000

1.342.443
523.553

CIF

i

PAKET 0.39 S

t15.200

MERAVERGISI1
GOiVIROKVERGISI

%

63

T(ITON FON(I PAKET O.4O S

qJllR(lKITALTYEI
E(VERG| %
TOPI.AM

la)

S.SAN, DEP FONO % 10

K.K.D.EBEDEU { CIF '0.06 )
TOPLAM
ITHAL KDV % 18
SATIS KDV ( SF*18/I 18-KDV)

TOPI.AM
SANS GIDERI ( SF %4.1
BUYqK ( SF *%4)

MNKAMASRAFI ( CIF *0,05)
MAUIL GAZILER FONq ( SF %2)

329.838

minin iflas ettilinin gorirldugti giinlere rastlamastna rafimen, bu kavram
hala 1 961 anayasasrnrn benimsedifi

keskin devletqi anlayg iEinde

ele

ahnmlgtlr.

7-Sosyal Hukuk devleti kavramt, ne
1961, ne de 1982 anayasaslnln ne
dibacesinde (onsozunde), ne gerekEesinde, ne de madde igerifinde tarif
edilmemiqtir.

8-Anayasa Mahkemesinin yaPttgt
"sosyal hukuk devleti" tarifi ise
destekleme ahmlan yolu ile korundugu soylenen tireticiye aktarilan
fonlann devletine vergisini odeyen
mukelleften aktanlmastnr da sosyal
hukuk devleti tarifine aykrn bulmak
miimkiindur.
9-dreticiye dofirudan gelir katkrsr,
yaprlacaktrr. Bu amagla Dunya Bankasmdan toplam 600 milyon dolar
tutannda bir kaynak temin edilmiqtir.

lO-Hazine Mustegarhlr bu konuda
ayrrntrll bir program haarlamrytr.
Alternatif urtin projesile yeni tiir
tanm imkanr getirilecektir. Tanm Bakanhfr bu konudaki hazlrltklarnt
tamamlamrytr.
1 l-Sonug olarak Tirtun Kanunu Turk
[reticisini ve piyasalannr hig bir ge-

kilde zora sokmamaktadr.

BREZILYA - ARJANNN

ZIMBABWE. MATAWI
ECURED

BURLEY

ECURED

BORTEY

ECURED

BURI..EY

EO.B. MAL. BEDELIS/KG

o./l

8.12

3.00

3.32

2.06

t.67

MVLUN

0.13

0.13

0.13

0.12

0.10

0.

0.13

u.

tb

0.06

0.0i

0.04

0.03

6.97

8.41

3.18

3.5r

2.20

1.80

1.74

2.10

0.80

0.88

0.55

0.45

TUION FONO KG/?

3.m

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

TOPIAI4KD.V lfiIRAFII

11.71

13.52

6.98

7.38

5.25

5.25

K.D,V

)11

2.43

r.26

1.33

1.04

13.83

15.95

8.24

8.i1

6.29

12.07.2001 TARIHLI
MERKEZ BANKASI

A.B.D. ORIAL\MA

lama ekonomisine doniigmugtu.
6-7982 anayasasr arttk karma ekono-

i0

536.977

r5(15568
1.806.6@

slGoK[A

0.02

33r2-uo
33r

CIE

BDEL

31.413

3.6/4.888
661.4aO

canntmvncisi

o.zs

253.774

4.590-r42
246.000
240.000
26.174
120.000
76.557

EGITIM SAGLIK PAYI % 15 ( SF-KDV-Src

TEKEL MALTYETI
TEKEL MARJI
BAREM FIYATI ( SF.SF *0.04)
SANS FryATI

I

h

762.712
5.904.475

0.38

91.525
5.760.000
6.000.000
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?

/ KC.

6.36
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TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

numunun pekigtirilmesinde fl-EKEL'
in de ozellegtirilmesile birlikte) adeta

tegvik edici niteliktedir. Tiittn
mamulleri alantnda ktgtlk irretici ve
ithalatgrlann Pryasaya girigleri ya-

h0kmtyle yasaklanmry durumdadrr.
Tutun ve tirtun mamulleri PiYasasrndan Philip Morris-Sabancr ortakhgr, R.J. Reynolds (JaPan Tobacco
-lire'de yatnma halnternational) ve
zrrlanan British American TobaccoKog ortakh$ egemenligine girmesi
igin adeta ozel bir diizenleme yapllmrqtrr. Bunda yerli tutiin iireticisinin,
ulusal tirtun sektortinun ve Tiirkiye'nin bir menfaatinin olmadtflt' ancak ulus-agln t0tun tekelleri ile yerli
ortaklannrn, yabancr ttitun Eiftgisinin
menfaatlerinin oldugu son derece
agrkttr.

ismail Giilgeq' in Cumhuriyet Dergisi'
nin kapalrna i980'lerde gizdigi
karikattir (Marlboro'nun kovboyunun,
sardrfr sigara iEen ttitiin tireticisini
kement atarak avlamasr) bugun tum
ayrrntrlarryla gerEek olma durumundadrr.

Bu kogularda Cumhurbagkanrnr ola-

lanustir zor bir gorevin bekledigi

goriilmektedir: Bir Yandan dtinYa
egemenlerinin Tiuva atlarr olan IMF
ve Diinya Bankastntn dedilinden
grkmayr " vatana ihanet" ve ekonomik
kriz nedeni saYan bir siYasetqi ve

medya basktsr, diler yandan tilkenin

gerqekqrkarlan...

DdI{YA
29.06.2001

TEKEL'DEN 80,8
KAR

istanlut-ttitiin, T0ttin Mamulleri, Tuz
ve Alkol igletmeleri Genel Mtrdurluftr'niin GEKEL) 2OOOyh donem kart
80.8 trilyon lira olarak gergeklegti.
TEKEL 1999 Ybnda 58 trilYon 719
milyar lirahk zarar agrklam4tu.

TEKEL'in 2000 ylt faaliyet raporuna
gore, 1999 yhnda I katrilyon 355 trilyon 769 milyar lira olan aktif toplamt,
geEen yl 2 katrilYon 381 milYar 715

milyon liraya ulagtr. Kurulug, satq
hacmi itibarife, TurkiYe de sigara
pazannrn ytizde 70'ini, ytiksek alkollii

=:+lls*'i+{'
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igecelderde ytlzde 95'ini, qaraplarda
ise yr.rzde 32'sini elinde bulunduruyor'
T0rkiye'nin en btryuk tttnn ihracatgsr
olan TEKEL'in gegen yrl gergeklegtirdigi tiitun ihract ise 98 milyon dolar
oldu. GSMH iEindeki PaY Yuzde 4

2000 yh

fiyatlanyla

olan TEKEL'in
GSMH'ye katkrsr da 800 trilyon lira
olarak hesaplandl..
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TdTUNDENvAzGEqMEDi
NuTseIKARSAVURA|I
Tiirkiye'deki 261719 hektarhk alanda
tutun ureten 577 bin giftElye verilen
destekler kaldrnhrken AB' 200 bin ttitiin ekicisine ig bulmak ve 135 bin
hektar alarun gollegmesinin yaratacalr olumsuz etkinin daha btiYiik
olacafirna kararverdi.
IMFnin istefi ile grkanlan vetolu
Ttttin Yasast'nln Tiirk tuttin uretimini

olumsuz etkileyeceIi belirtilirken
AB'nin iiye tilkelerdeki ttitiinti dnguk
kalitesine raImen desteklemeYe
devam etme karan aldrfl belirlendi'
Turkiye'deki 261 bin 719 hektarltk
alanda ttitun iireten 577 bin 575
ekicisine verilen destekler gelecek
yldan itibaren kaldrnlrrken AB, 200
bin tiitiin ekicisine ig bulma ve 135
bin he}<tar alamn Eollegmesinin yara-

tacalr olumsuz etkinin

destekleme

maliyetinden daha yuksek olacalna
karar verdi. AB, Ttitun Ortak Piyasa
Duzeni'nde yaPtlil reformla Avrupa
ttittin igleme sanayini ayakta tutmak,
ureticilerin toprakta kalmasrnt saflamak amacryla, urtn bedellerinin yiizde 80'ini oranda destek primi veriyor'

Veto edilmesiyle yeniden tarttgmaya
aqrlan Tiitun Yasast ile Turkiye tiitiinde destekleme altmlarnt kaldrarak,
ylhk 2 milyar adet iiretim yapan herkesin fabrika kurup, tiitun ithal etmesine izin verirken AB dirgtik kaliteli ttr-

tiin iiretimini destekliyor. Ortak Tanm
Politikasr Eergevesinde AB Komisyonu'na ba[h T0ttin Ortak Piyasa Diize-

ni'nin MacSharrY reformlanYla
yenilenen tiitiin politikasr. 25 Haziran
1998 tarihinde Tanm Konseyi toplan-

tnnda kabul edildi. Reform planrnda,
tutun sektoruniin kiiguk olgekli irreticiler ve Toplulugun az geligmig bolgeleri igin bUyuk onem tagrdrff ve AB'de
tutun igleme ve uretiminde 200 bine

yakn kiqinin istihdam edildigi vurgulandr. Tirtiin uretiminin genellikle
Toplulufun az geligmig bolgesinde
yaprldrlrna dikkat gekilerek, tiltun
desteklerinin ekimden elde edilen gelirin yuzde 80'ine ulaEmastna ragmen
200 bin kigiye yeni ig yaratmanm daha
maliyetli olacafrve lcrsal alan nufusunu azaltacall gerekEeleriyle desteklerin devamtnrn daha uygun olaca$t

belirtildi.
Ekim alanlan giillegiYor
Reform gahqmalarr kapsamrnda tiituniin diiquk kaliteli toprakta yetigmesi
nedeniyle ekonomik aErdan m0mkiin

bir tanmsal alternatif bulunmadrfirna
dikkat gekildi. insanlarr tanm alantnda kalmaya teqvik ederek, t0tun tiretmeye verilen deste$in yaqanabilir bir
krrsal dokunun temelini olugturdulu
ve qolleqme ve krrsal alan ni.ifusunun
azalmast tehlikesi altrndaki bolgelerin
ayakta kalmasma yardtmct endtrstriyel faaliyeti urettili belirtildi. Igleme
fabrikalarrnrn buytik ktsmtntn urtiniin
yetigtigi yere yakrn olmast nedenife
bazr durumlarda ti.itun sektorunun bu
hassas bolgeler igin ekonomik agrdan
gofunlukla hayati nitelikte olduluna
dikkat gekildi.

Tutiin ekiminin devamtrun

ancak

Topluluflun destefinin siirdtirulmesine ba$h oldu{u, destekleme primlerinin ureticilerin bu tutiinden elde

ettili gelirin ytizde 80'ininden fazlastnt
olugturdulu belirtilerek, buna ragmen destelin olmamast halinde 135
bin hektar arazinin hemen hemen tamamlnln ekonomik aqrdan surdurulebilir olmaktan grkacalr vurgulandt'

Avrupa'daki igleme endirstrisinin
ayakta kalmastntn Toplulukta tilttin
uretiminin devamtna bagh oldufu'
tiitiintin tagnma maliyetinin yukseklifii nedeniyle tiitiin igleyicilerin ithal
ttltiinii igleyerek ayal<ta kalmayacaklanna dikkat gekildi.
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TI'ruN EKSPERLERi
DERNEGi

BOLrEili

DEs'TEKYAR

:

daha gok kazanabilmek igin savun-

masrz kalan T0rk irreticilerini

:

SadullahUSUMi
Tutln Yasasr veto edildili halde yabancl sigara. qirketlerinin umudu hala
kesilmedi. Unlu Amerikan, Ingiliz ve
Fransz qirketleri tam 55 yldan beri

Ttirk sigara ve tiittin pazarlannt

ele

geEirmek iEin adeta savag vermek-

ezecektir. Tiirk EiftEisi daha da fakirlegecekve aEhla mahkum edilecektir.
Tirrgut Ozal zamanrnda ttitiin ve sigara pazarlan yabancdara teslim edildili zaman Ttirk EiftEisinin perigan
olacalr soylenmigti. Olalar soyledilimizden daha Eabuk ve kotu geligti.

tedir.

Tiirk EiftEisi altrndan kalkamayacalr

Turk hukumetleri 1980 Yhna kadar
bu grkar kavgasma kargr direndiler.
Ancak 1980 darbesiyle ig basna gelen hilkirmetler, yabancr tuti.in ve sigaralara Turkiye'nin kaprlarmt ardlna

kadar borqlandr. Cumhurbagkantmrz
bir aragtrma yaptrusa bu acl gergek

kadar agtrlar. Turgut Ozal daha ilk

ozellegtirilirse

bagbakanhfir doneminde once

higbir soz0 geEmeyecek ve hall<lmztn
kaderini yabanct girketler belirleyecek. Cur.rhurbagkanrmnn en hassas
burastdrr. Ahmet
oldulu nokta
Necdet Sezer yiizde 100 hakhdrr. Ttitun Yasast yurnrluge girdigi andan
itibaren tuketiciler yabancilara kolelik
etmek zorunda kalacaktrr.
Nitekim daha Ttitun Yasast yilrurluge

Ya-

bancr sigara ithalatrna izin verdi. fudmdan da Turkiye'de yabancr sigara
ve tutirn ithalatl baqladr. O tarihlere
kadar Ttirkiye her yrl 500 ile 600 milyon dolarhk tutun ihraq edebiliyordu.
Buna kargrhk bir tek dolarhk bile
ithalat yaprlmryordu, ihracattan gelen
paralar Ttirkiye'de kalryor ve ilreticilerimizin cebine giriyordu.
Tutun ve sigara ithalab serbest brrakrldrktan sonra bu gelir gider tablostt
tersine dondii. $imdi tutrrrden dde

ortaya grkacaktrr.
Halen piyasalanmzda az da olsa Turkiye'nin etkinligi si.iruyor. Eger TEKEL

Tirk

h0kumetlerinin

da

tuttrn ve sigara qirketlerinin sermayesi

girmeden dtinyaca urrlii 3 buytik
yabancr firma TEKEL'e taliP olmugtur. Onlann arkasrndan daha baqka
tahplerde grkacakur. HitKimet yanlq
yoldadr- l-lalqrruz ve milyonlarca tltrrn treticbi de S€zer gibi du$tnrnektedir. Nitekim Ege Bolgesfnden Sezer'e her g{tn destek ve. gltran

daha guElu oldu$u iEin ksa stire
iEinde yerli tuccar ve ihracatg piyasa-

telgraflan yagmaktadrr. Ttirk-lg Genel
Seketeri ve Tek Grda-iq Sendikasr

ettilimiz gelirlerden daha fazlasru yabancr tiitirn ve sigara qirketlerine ar-

mafian etmeye baqladrk Daha actst

lardan drglandr. Hemen hepsi yabanct
girketlerin memuru haline geldi. Altm
satrm fiyatlannt yabanct qirketler tespit etmeye bagladr. Bu fiyatlara uymayanlar cezalandtnldr. Hilkumet gewe-

leri, veto edilen yasayl gegirebilmek

Cumhurbagkant Sezer'in Tuttln Yasasr'nn yararlan trzerine anlatilanlara

inanmayaca$rndan eminiz. Ancak
gene de bazr gerEekleri agrklamakta
yarar gortiyoruz.

Yabanq girketlerin goztt her zaman
bol kazangta olmugtur. Gene bu kural
deligmeyecektir. Yabanct girketler

dE,

boylece masrafa Yol aEmadtft

iddia edildi. l{rsacast Philip Morris
girketi bu raporla, sigara iEip erken
olmenin, ekonomi igin son derece
faydah bir eylem oldu$u mesajtnt
verdi.
Qek Cumhuriyeti'nde sigaradan tiiketim vergisi alntp ahnmamast yoniin-

deki tartrgmalar nedeniyle hazrrlanan
raporda, gelir vergisindeki diigug ve
tiryakilere harcanan tedavi masraflarrda devlet tasarruflarryla kryaslandt.
Acr ama gergekmig:
Sadece 7997 de bu tilkede erken

yagta olen sigara tiryakilerinin

soz

konusu hizmetlerde faydalanmamast

sayesinde 147 milyon dolar (205
trilyon lira) tasarruf edildigi belirtildi.
Sigara iqmenin ekonomiye faydasrnt
belirtmekten duydugnr derin uzirntiiyt

de

agrklamaYa eklemeYi ihmai

etmeyen Philip Morris, QEK Cumhuri-

yeti'nde ki sigara piyasasrnln ytzde
80'ini elinde bulunduruyor.

MilliYet
18.07.2001

ffire" EfiA ffiTn(t*
cffiti Tg{E'iN nrei vrPlsrr
BOZDU.

SinanDOGAll

Genel Bagkanr Hiiseyin Karakog'a

Destekleme Kanunu'na paralel olara

gelen mesajlann saysr Yiiz bine

grkanlan Destekleme Kararnames
Hazine adrna tuti.rn alan TEKELn

yaklagmrytr.

Halkrmrzrn

ve tutun ureticilerimizin

tercihi de boylece belli olmugtur, .
CUMHURTYET

18.07.2001

igin hzh bir gahgma iginde. Izledifiimiz
kadarrla Cumhurbagkanrnr ikna iEin
gegitli agrklamalar yaPrlryor.

Devlet Bakant Yllmaz Karakolrunlu
veto edilen yasarun Ttirkiye'ye saflayacafir yararlan anlatmaya gahglyor.

porda, sigara iEenlerin erken oldukleri
iqin hastane ya da yaghlar yurdu gibi
devlet hizmetlerinden yararlanama-

mali yaptsrnt bozdu. Destekleme iqn
gereken kaynag, satrq hasrlatlyla p'
yasadan yiiksek faizle borElanara
karqrlayan TEKEL'in Hazine'den al-1

caklartna faiz igletilmiyor. 2000

r:rt!

bilanqosuna gore TEKEL'|n destekl
me altmlan nedeniyle Hazine'ye lka

rilyon 595 trilyon lira borcu bulun'
PHILIP

DEV SiGARA $iNXETi
MORR|S'IN RAPORUNA C6NE,
sicARA iqmex, ERKEN dxirqlen
NEDENIYLE EKONOMi

iqin qox

EAYDALI!

Dtinyanrn dev sigara ureticisi Ame-

rikan Philip Morris girketi,

insan

yaqamrla tam anlamryla alaY eden
qok bir rapor haarladr.

Qek Cumhuriyeti iEin haztrlanan ra-

yor. TEKEL'In Hazine'den alacalt is:

katrilyon 463 trilyon lira' Tutun L'r
perleri Demeli Bagkanr Faruk GiiF'"
nar, TEKEL'in "vergi Y0zsuzii" i'a'
edilmesinin arkasmda kurumun or:r'
leqtirilmesine krhf hazrrlandrgtnl icl''
etti. TEKEL'in, son 2 yrldrr yuksek raui
sarmaltndan dolayr zor duruma dis"

riildirgiinti sawnan Gtilplnar'

gunnmr
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TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

soyledi:
"1999 yh tirirntinun dahil edildigi TE-

KEL'in 2000 bilangosuna gore kurumun destekleme altmlanndan dolayt
Hazine'ye net borcu sadece 132 trilyon lira. TEKEL, kendi hasrlaundanrrc

kaynaklanndan destekleme yaPDtor.
Aynca borglannt odemek iEin dey0ksek faizden banka kedisi kullamyor.
Ancak Hazine, TEKEL'in alacaklanna
herhangi bir faiz oranl uygulamlyor.
Siyasetqilerin trreticiyi maldur etmeme istelinin bedelini TEKEL odemig

ettiler. Miktar go!aldr, kalite azaldt.

Bilindigi gibi Tekel'in destekleme
gorevi de vardt. Ne var ki desteklemenin anlamt, ttrtun ile beraber
tagr-toprafl da alma anlamlna geliyordu. Buna gozYumuluYordu!..
Uygulamayan eksperlei maalesef bir

oluyor.

yerden
Alacak

Net

Yrl

BorE

(liilyon)

(liilyon)

(liilyon)

1999

883

772
7.463

-111

1.595

-132

o<nrn
23.07.2001

HAIitDERiNG6R

yhnda RnerbahEe'de toP kogtururken "Tiitun EksPer Okuluna
1949

girdim. Rahmetli izzet Doruk, onayak
olmugtu... T0tirn krah ihsan Doruk'un
kardegiydi. izzet Doruk, Fenerbahqe'yi
Eok severdi. O yllar, Tekel Yaprak Tiittin igleme ve Bakrm Evleri Merkez

Mtidurti idi. Merkez Mtidurltigu,
$emsipaga'da krmn boyah, gorkemli

bir bina idi... $imdi ykrldr ama hala
istanbul'lulann belleIinde yagar.'.
Bir gun Amerikah ttitun ahcrlarl, bu

binada, ttitiin bakmaya gelmiglerdi.
Ttttinu, izzet Doruk takdim ediyordu.
Ti.rtirn denginden bir pastal gekip
AmerikalSn gosterdi. "Bak Mosyo bak
kolda bir kere. Tirtirn degil bu, ipekli

mendil.

ile taban

arazide Yetigen
trlhrnlerin arasmdaki fiyat farkr kaldmld. tyi ttittin krrag arazide yetigir.
D6ntrm baqrna 75 kilo verir. Taban
arazide ise bir donumden agaftyukan iki misli irrun allnlr. Bu
uygulamadan sonra dofal olarak
tiitun ureticileri, taban araziye aktn

ydreler

Al,

g0lsune tak diyordu...
T[rk h1iintinun

GerEekten de o ytar,

neMile

dolrum olmazdr... Biz ekspedeq, tuo.m depcrn girmeden, gitzel kdcn.rdnt Dibcere
rengine ve

Gtimiighacrk6y

tfrlrrlrf l|ldc

1950 yllanndan sorra

t nl' tln

anlamr ile ticari bir rnddm
siyasi bir anlam tagr oldrr--

fr1e'

Tffiil
iireticisi, oy makinesi olarak dlgir+
dii. Bu nedenle; ryt tttun ycfiSit l

diler yere sawuluyorlardt.'.

meye Eahqryorlardr. Direnigler bile
tertipleniyordu..

Bunlar olup biterken bir Yandan da

girmruk kaprlanndan

Yurdumuza,

Amerikan sigaralanntn sokulmaslna
goz yumuluyordu. "Kagak" kelimesinin adeta anlaml ortadan kalkmrgtr!..
Karadeniz'de Amerikan sigara bakslan yuzuyordu. Artrk ayakkabr boyact-

lan bile Amerikan sigarast igmeye
baglamrgtr!. Amag, halkr, Virginia
tutiintine ahgtrrmaktr!.. Hepimizin bil-

dili

gibi nikotinde bir

alkoloit'tir...
ahgkanhk,
bu
olan
itiyat
halinde
Once
gelerek,
haline
bir
ihtiyaE
sonradan
1986'da
Nihayet
krlar.
bagrmh
kigiyi

Ahnan, kalite ifade etmeyen ve iginde
her turlii madde bulunan hitirn, he-

sozde liberalizmin babast olan Ozal,
ttit0n tekellerine son noktayr koydu.

men imha edilse, bir derece..- Ama
bu tirtirnler iEin ambarlar kiralanryo4

Plan, bagan ile sonuElanmryh.
Yerli ve yabancr igbirlikgiler, artrk rahat

balqrrn iEin iggiler gorevlendiriliyor ve
sonra da koy meYdanlannda Yahltyordu!... Bu nedenle; devletin, havaya
uEan katrilyonlarlntn mil<tarrnr soylemeye bilmem gerek var mr?.. Sigarada da baqka bir "dram" yagandl.'.
Fabrikalar, kadrolagmak iEin kullanrldr... dretim onemli delildi. Bu sendikalann igine de geliyordu. Ne kadar
Eok iggi gahgrr ise o kadar gtiE kazanacaklannt hesaphyorlardr. Uretimi falan

diiqtrndiikleri yoktu. Uretim dtigtiikEe

toplu sozlegmede astronomik,

ra-

kamlar istiyorlardr.

(iretimin diigmesine neden olan
sendikacrlar bile vardr. Oysa onlann
gorevi; iggiyi uretime teqvik etmekti.
Zavalh iqEi, sadece iicretinin artmaslnt
istryor, ama ertesi gtin, dofacak enflasyonu hig dugtinmtiyordu. Onlar
boyle gartlandrrlmqlardr.
Batrda 3 kiqile gahgan sigara imal
makineleri bizde 6 kigi ile gahgtyordu!.. Maliyet yiikseliyor, ne gariptir ki
iqgi gogahyordu... Fazla igEi iiretimi
artttrmryor, aksine uretimi dugtiruyordu!.. Hem miktar agrstndan, hem de
estetik agrdan, Turk sigaralan devamh olarak elegtiriliyordu. Tabii ki eleqtiriyi yapanlar, Yerli ve Yabanct

i$*rlikgiler...

flfGfg8O lnllan

*trqyq

arasrnda,

bir

de

ifeobjik etkiler baglamtgtt.

BusiFi Parfiter, imalatr diiqurmeFE de trwrrld aagrhmru engelle-

bir nefes almrglardr. Yabancl fabrika-

lar, Tirrkiye'de boy

gostermeYe

bagladr.

Bu uygulama, Turkiye'deki bazr sigara fabrikalarrmn kapatllmaslna neden
oluyorve binlerce kiqi igsiz kahyordu.
$imdi de ttittin PiYasasr Yabanct

sigara tekellerine aEllmak isteniyor.
Bir anlamda bizim Tekelimiz artrk
tarihe kangryor. Binlerce, yuz binlerce

tutun ekicisi, tuttinden bagka

bir
mahsul yetigmeyen, krrag topraklara
mahkum ediliyor. Ve de Ekanlmast

dtigtinulen bu gekildeki Yasanrn
altrna, solcu zannedilen Bagbakan
Ecevit imza koyuyor!..

Oldu olacak. sadece tiitun iirtin0miizir defil, difier trrirnlerimize de "yapiglet-devret" modeli ile Amerikahlara
devredelimde olsun bitsin!...
COMHURTYET

16.08.2001

BiToIAYDIN

TBMM'nin Eyltil aynda agrlmasryla
sigara savaglart tekrar gtndeme
gelecek. Ozellegtirmeden Sorumlu
Devlet eski Bakam Ytiksel Yalova'ntn
oldufu iddialanna yol
aqan yabanct firma baSlantrh sigara

istifasrna sebep

rekabetinin, yeni tartrgmalan giindeme getirmesi bekleniyor. Ttrkiye'de
ilk yabancr-yerli sigara ortakhlr olan

g

TITTON EKSPERLEHI
DERNEGi
BULTENi

Philip Morris Sabancr'dan sonra KoqBritish American Tobacco ortakhdlnrn bu donemde htz kazanmasr rekabeti alttan alta ktzrgttnYor'
Sigaraya 5 milYar $

Kog Toplulufu'nu sigara sektorune
yatrrtm YaPmaya qeken manzara,
Ti.irkiye'deki yuksek sigara tuketimi'
Tekel'in verilerine gore, Turkiye'nin
yrlhk sigara tuketimi 115 milyar adet'
Yani, kigi baqtna yrlhk sigara ttiketimi
1.800 adet (b3 paket) duzeyinde' Ve
Turkiye'de tuketilen 115 milyar adet
sigarantn 72 milYar adedini ABD
ttrti-rntr ile uretilen sigaralar olugturu-

yor. Bu rakamlar rgrfrnda, Turkiye'nin
ylhk sigara tuketiminin 5 milyar dolar
civannda oldulu tahmin ediliYor'
DeMg Yasalarr arastnda Yer alan
Ti.rtiin Yasa'srndakj Tilrkiye de n-'crka
baztnda sigara iqin er az2 milyar adet
ylhk i.iretim kapasitesi stntrlamast' Eu
anki durumda sadece Philip Morris'e
(PM) yanYor. Bu durumdan rahatsz
olan British Amerikan Tobacco (BAT)
da yasada belirtilen 2 milyarhk iiretim
,,ninn, agmak iqin Kog ortakhgryla

izmir Tire'de fabrika kuruyor' TBMM
Sanayi KomisYonu UYesi. MHP
Milletvekili Ali SERDENCEQTI Ttitun

'

Yasastntn getirdigi imkanlardan
BAT'rn da yararlanmak isteyip harekete gegmesini "yabancr sigara savagt
ktztgtyor" geklinde Yorumladr'
Yabancr sigara rekabetine hz kazandrran Tutirn Yasast'ntn veto edilmesinden once de Sabanct ve Kog taraflan-

ntn birtakrm kulisler yapttgt ortaya
atrlmrqtr. Yasanrn PM'nin istekleri

dofirultusunda hazrrlandtfr, bu durum kargtsrnda BAT' la goriigmeler
yapan eski Bakan Yalova'nm istifastntn bu siregte gundeme geldili one
surulmiiqtu.
MHP Milletvekili Serdengegti, BATKOQ ortakhgr girigimini goyle defer-

lendirdi: "BoYle bir kanun gtkmtg,
onlar da tabii ki devreye girecekler'

firmalanna
Qrkan yasa yabanct sigara

BAT
yaradrlrndan
-degerlendiriyor.

da bu

firsatt

Bu noktada ozellikle

yubu.,"t sigara savaqr krzrgryor' Bu
bizim zararlmtza olabilir' Yasada
amaq, Yabancl sermayenin gelmesi'
Yasada bu ongori.iliiyorsa, yabanct

sermaye gelmesin, diyemeyiz' Fakat
birtaklm onlemler almahyz' Aksi halde piyasaya Yabancr sermaye hakim
olur."

Serbest fiYatlandrma
Kog Holding iqtirakgilerinden Duzey
Tuketim Mallan SanaYi licaret AQ

Genel Mudi.irir Omer Bozer PMSabanct ile BAT-Kog ortakhgrndaki

Tire Organize SanaYi Bolgesino=
yaklaqrk itO Ui.t metre karelik fabrit'g
arazisi de sattn ahndr. Duzey A$.'deyaprlan aqrklamaya gore imzalann-1.'
olan dagrtrm anlagmast qerqevesinc=
r
Diizey, igin Turkiye sathtnda sattgt =

dagrtrmr ustlenecek. Uretim
pazarlama igini ise BAT

kiye'de uretilen sigaralann ig piyasada
serbestge fiyatlandrnhp, dagrtrlabilmesinden ibarettir. Sayn Yalova'ntn

istifasr k:nusunda herhangi bir yorum yapabilmek usttrmuze vazife ol-

bu konuda kamuo.ru
bilgileri otesinde bilgi sahibi de
madrgr gibi.
degiliz-

yutiit"fifrA,!

HERSAFHADAAYRICEVAP

OsmanS.AROLAI
Biraz geriye gidip once bir gergegi:
altrnr gizelim. 8. BeE Yrlhk Kalktnma
Plan tartrgmalan strastnda komisyonda tttiln ile ilgili ortaya konula:
bijlergek quYdu: Bizim TEKEL'in
ithalat
yapabildi!imiz
tti"itit
"ti.ni, iqin aYrrlacak Pa1
ve seferberlik

dahil Tiirkiye' nin ihtiyacr olan tiittir'
iiretimi 140 bin tondur" AYnt Yr
Turfdye nin tutiin Oretimi ise 330 bi:

tondu.

2 mityarda rsrarblar.

ortalrEnda kun rlacak sigara

lfuq-MT
fabrikasrnrn kapasitesi de yasada
Ongorttldtigu gibi olacak' Bozer'in
yaptrgr aqrklamaya gore baglangtgta
iekvardiyada iki milyar adet/yl kurulu
kapasite olacak. Daha sonra bu kapasite pazann ihtiyaqlarr dofrultusunda
artlrrlacak.
Ote yandan Bozer, "Ortakltgtn sigara

olarak ihraca doniik yonelimi olacak

mr? sorumuzu "$artlar elverdi[i
olgude olacakttr." qekiinde cevapladr'

Bu konuda BAT'ln TirkiYe

E

20.08.2001

rekabetin Yalova'ntn istifastnr getirdigi
yonundeki iddialan goyle cevapladr:

Toplulugumuzun ve ona baglt
girketlerin temel prensibi memleket
menfaatlerinin on planda tutulmasrdrr. Esasen Tutirn Kanunun tarafrmrzr ilgilendiren lcsmt sadece Tiir-

\

Genel

Mtrdtrru Paul Helderman; fabrikada
dunyaca unlu markalart uretecefiz'
Yida Zmilyar adet sigara uretecefiz'"
dedi. Yeni ortakhgrn Yasada ongor0len 2 milyar adette lsrarcl olmast
dikkat qekiYor.
SatrE Kog'ta

BAT daha once Akhisar Tutttn

Fabrikast'na da taliP olmug, ancak

yerel tePki uzerine bu girigimi

ttkanmqil. BAT'rn yaptrlr agrklamaya
gore Yeni sigara fabrikasr igin

Turkiye'de 300 milyon dolarhk yattnm
yaprlacak. Ortakhkta BATyuzde 87'5
izmir'de tutiinciiluk yapan Gurel ailesi
vizde 7.5 ve KOQ da Yuzde 5 PaY

sahibi olacak. Sigara fabrikasr iEin

$imdi bir ikinci gergegi saptayattn:
Dunyanrn hemen hemen biitun sigara tekelleri kendi sigaralartntn harma-

nrnda Turk tirtirniine yer veriyorla:
Hem de bunu gok uzun bir surecle:
beriyuriituyorlar. O nedenle de Tiirki'
ye'dln tttun almayr yuzyrla yakrnd'"
itirduruyorlar. Sigara uretimlerini si'tidurdukleri surece de surdurecekler'
Bir ilguncu gergefi belirleYelim:
Tiirkiye bu doneme kadar tuttin ekir'
alanlartnt, trpkr frndrk alanlartnda bas'
ka urirnlerde oldulu gibi, siyasal b'

malzeme olarak kullandr' Ekim alar'
lartnrn stntrlandrnlmasl bir yana taba:

alanlara ekim yaptrnlarak kalitede:
yani d0nYanrn aranan urununde'
Lzaklaqrlan uygulamalar giindem'
geldi.

grtrn

bunlann sonucunda TiirkiYe

zaman zamanureticiden aldrgr tiitu n'

hem igte kullanamaYan, hem ihra
edemeYen duruma dtigtirg0 igin tr
tun yakan bir ulke oldu' Trph qayr d''
kentir irlke oldulu gibi, trpkr yanhq'
yat politikasr nedeniyle dunyada tek:
niteligi tagryan findrlrnr badem gr:
ikame urirnlerin pazara girmesiyle s'

tamaylnca, yurtigi kampanyalarla tketmeYe qahgtrgr

gibi"'

!g

TUrUN EKspERr€Ri
oenrueGi

auLreNi

Gegenlerde

Tiitiln yasagrun taftSt

dt!r, Tarrm Bakanhfi'nca hrhln alan_
lannda ikame r-irun konusu ele atn_
dr$r srrada "Ttittin yakrlmasr- konusu
gundeme geldilinde TEKEL yetkiti_
leri, "BeE ylldlr tiittin yakmryoruzdiyerek, dolru olan, ama irdelenmesi

gerSkel bir konuyu ortaya koymug_
lardr. Q0nku o gun tutunti beg yrldir

to$na, ne 0retici ailelerin dertli ola_

her safhasrnda ayn

duju konuma gore yanrt veriyorlar.

Oysa, igin ozu yukanda ortaya koydu_
Qumuz rakamlara bagh. 140 bin tona

ihtiyag duyulan. dunya piyasasrnda
yeri olan bir iirunr.r siz 33o'bin ton ola_
rak r.rretirsenie bu kontryn r TEKEL,iniz
de gozemez, kimse de qozemez..

lste bu nedenle siyasiler bir yandan
Ttitiin ve TEKEL yasasrnr yenileye_
rek, kendi kullanrmlanyla gok kotu-bir
sonuca ulaEmrg olan soruna qoztim
aramaya baqladrlar. yasal duzenle_
meye gittiler. Ote yandan tutirn ekim

alanlannda ekonomik de$eri yuksek,

alternatif urun araytgtnr Tanm

Bakanhfr'na brraktrlar.

Gelin gorun ki, bu yasa CumhurbaE_
kanr Sezer tarafrndan yerli ureticinin

korunmasr, 500 bin ailenin ttitunle
ugragtyor olmasr ve TEKEL tesisle_
rinin diigrik fiyatla satrlmasr gibi ge_
rekEelerle veto edildi.
$imdi Meclis'in

tatilden gklp agilmasmdan sonra

yeniden eleahnacak
Sinan Dojan kardegimin tr-itrin ihra_
catnda TEKEL'in zararrnr ortava ko_

)an ve uluslararasr piyasalardaki stok_

lar nedeniyle sorunun uzun donemli
bdirten haberi butun bu
nedenlerden dolayr qok onemli ve
frndlaa. q4da- trnnde ya5adtgrmz
sorurta hl got ffi
brrnsal 0rtin_

rnn ffi
Ha drna_
.--;-=i.iilFqrE4rr.LrElralanrndaki lrrt
ffinn tr
sokmadan, g:nil
d[afq 5m_
madan, yeni **ib
kaydrrrlmasrrr nfti,Oniu
Ne CumhurbaElafuEflfr
lerle ilgdl

'€

mesine ve sozkonusu urununun bir vrl

eski olmasrna rafrmen bu satntin
daha yriksek fiyattan gerEeklegmesi

u"r-"

,o_
runlulufu tagrmasrna""uup
frrsat vermeven
bir yeni model geligtirmek zorundavrz.
Ve bunu qok krsa zamanda gergelgel_

dikkat Eekti. Yetkiliter, kilogramda bir
ayda gerEeklegen I dolarhk dugrigun
sigara devlerinin elinde yeterli Turk
ititunirn olduju, bu nedenle dijnva
tutiln piyasasrnda Trirk tutununun re_

tirmeliYiz'

DqNyA
2r.08.2001

yakmadrklannr soyleyen TEKEL
ver
kilileri bu kez, ihraq tritunil rireticiien
ahg fiyatlannrn gok altrnda satmalan

giindeme getirilince, "Depolarda va_
srflannl kaybedecek ttittinleri, yak_
mamak igin sattrk" diye savunma va_
plyorlar. Krsacasr tarttEmanrn bulun_

sath. Yaklagrk bir ay once gerEekleq_

rah fakirleserek ortaya dokulmesine.
ne TEKEL btrrokrasisinin tartrsmanrn

fl;iiiiillji*f1+]lill

:i;1::rr',:!il

SinanDOGAN

bir sisteme donusrirken.
TEKEL'in de ?azar kaybetmesine
saglayan

neden oluyor. dE dolara aldrg ttihinn

TEKEL Genel Mirdurti Mehmet
Al6ay' rr deyimiyle yalsnamak isin
7.77 dolara satan TEKEI- sigara
qirketlerinin elinde 3 ylhk Tiirk ttitrinu
stoku oluEmasrna neden oldu. Bovle
olunca Trirk tutirntiniin drg pazardaki

fiyatr 0.65 dolara kadar indi. Ahcr
bulmak da zorlagtr.
3 Dolara Ahp l.Z Dolara Sattr
Duguk fiyat politilrasryla 600 bin tona
ulagan stoklarrnr yaklagrk 346 bin

tona kadar d0guren TEKEL, bu
uygulamasr ile drgarrdaki ttititn
stoklanyla rekabet edemez hate geldi.
Drinya sigara devlerinin elinde sigara

yl

TEKEL, yrne

27 Nisan

tarihinde

yaphgr sat€ta, yaklagrk 2 dolara aldrfr

TEKEL'in stoktaki tutunlerini zaranna
satmasr; sigara ureticilerine avantai

uretiminde 3

kabet guctnun giderek drismesin_
den kaynaklanabilecegini kayJettiler.

kullanabilecekleri

1

milyon tona yakrn qark tipi ttitun
bulunuyor. Bu nedenle yeni tutiin
satmak olanaksz gori.inriyor. En son

1998 Adryaman iglenmemig tttunrj_

nir 0.65 dolara, 199g yayladagr
iglenmemig

tuttnu ise 0.70 dolara

sath. Tians-Continental Leaf Tobacco

Corp. firmasrna yaptlan 11 bin ton
tuttin satrgr 7 milyon 350 bin dolar
bedelle yaprldr. Bu satrgtan da
TEKEL, yaklagrk 15 milvon dolar
zarara ufiradr.

TEKEL: Satmasak imha Olacak
Yaprlan satrg sozlegmesinin alilna
imza koyan TEKEL Genel Mudriru
Mehmet Akbay, TEKEL Genel Mu_
dur Yardrmcrsr Tokyar Erhan ve Mti_

essese Miidrlnj Oguz eelik, bu
tritunlerin satilmamasl halinde imha
edilecejini savundular. Sozlesme_
lerde satrg gerekgesini TEKEL ybne_

ticileri soyle agrkhyor:,23.03.2007
gtinu yaprlan ihalede bu t0ttinlere

hiEbir ahcr Erkmamasr, bugiine kadar_
da bagkaca bir firmamn talepte bulun_

mamast izmir iglenmig stoklarrmmn
fabrikalar iEin yeterli diizeyde bulun_

27 Nisan tarihinde Darville Tiading

masr, anrlan tuttinlerin sahlmadan
uzun siire bekletilmesi durumunda

na 1 999 yrh ti rtn:t 44 bin ton iglenme_

ve ahbetleri, yeterlilik

Limited aracrhlryla Socotab firmasi

mig lzmir t0tunii satan TEKEL.
3 dolara satrn aldrfir bu

kilogramrnr

ttitrinti 7.77 dolara sattr. Satrsr

77

kullamlabilirlik vasrflannr kaybedecek
bakmrndan

fazlahk oluqturacaklanndan imha
olacakhr. Bahse konu trit0nlerin
satrlmasr halinde ise ambarlamada

milyon 880 bin dolar bedelle yupun

yer aglstndan onemli olE0de rahatla_
ma.sallayarak depo yaprlmasr veya
kiralama gibi masraflardan idaremizi

satgtan kurum 55 milyon dolarzarara
u(radr.
Eski dlriinii Daha pahahya Sattr
Ote yandan TEKEL, 21 l4art 2OO7

iglenmemig izmir ttitunlerinin tama_
mtnrn talep edilmesi gozonunde

TEKEL, bu ur0nu kendisine mal
oldu$u fiyattan satsaydr 132 milyon
dolar elde edecekti. Sadece bu

c*.rde

Altab firmasrna 199g

vrh

Frn€r-r5, lrnir iirunu 3 bin ttn
f,rumll sE idogrdrru 2.6 dolardan

f

rniw_

kurtaracak olmasl

ve 1999 uninti

undurularak net 1.72 ABD
Dolar/kg fiyat iizerinden toplam 77

buf

milyon 880 bin dolar bedel kargrhgr 44
milyon kilo tiitrinun destekleme slok_
lanndan, destekleme stoklanndan

€

rurtx exsptnr-mi
oenileGi

airrtxi

karqilanamayan miktann

da

bu

kararla idare stoldanndan destekleme

stoklanna aktanlmasl suretiYle
satlmasr kabul edilmigtir. "
TEKEL elindeki stok tiittrnleri yakmamak iEin ucuza satarken sigara
tireticileri 3 yrlhk uretime yetecek
kadar stok bulundurarak TEKEL'i

ucuz satmaya zorunlu konuma
dugurdiiler. Uzmanlar yrllardan beri

kurulan bu sistemi TEKEL'in

za-

rarlarrnl kronik hale getirirken, sigara
her yrl Eok ucuza
trreticilerinin
tiitiin almasrnr salladrlrnr ifade ettiler.
Ozmanlar bu garkrn krrrlabilmesi iEin
ttitunde mutlaka 0retim planlamast

de

yaprlarak TEKEL'in stoklartnt
minimum duzeye gekilmesi gerektiSi-

ni

belirterek; "TEKEL'in elinde bu kadar Eok stok oldukga ahcl her zaman

avantajh olacak. Qirnkii stoklart
eritmek iqin ya satacakstnz, Ya da
imha edeceksiniz. Imha ederseniz
zarannE daha biiytik olaca$rndan,

ucuz da olsa satmak daha iyi diyerek
satacaksrnz. Ahct bunu bildili iEin

TEKEL'in kendisine urun vermeYe
mecbur oldulunu diiEirnerek fiyatr en

dugiik dizeyde belirleme avantajtnr
kullanryor. Stok dezavantajtnt yagamamak iEin ttitun irretiminde mutlaka iiretim planlamasnr tavizsiz uygulamak gerekir. Bu kadar gok stok olmasa TEKEL, rekabet giicune kavuqur ve zaranna sattg yapmak zorunda
kalmaz" gorugtinir dile getirdiler...
DONYA

21.08.2001

BEGENiLMEDi
Ziraat Mtihendisleri Odasr BaEkant
Gtirol Ergin, alternatif tiri.in proje'
si'nin Tiittin Yasasr dolaysryla ortaya grkacak slktntrlan gtizden uzak
tutmaya yiinelik oldufunu savundu.
Ankara- Ziraat Mirhendisleri Odast
Bagkanr Giirol Ergin, Alternatif Urun

Projesi'nin gergekgi olmadrlrnr, projenin amaonrn Tiittin Yasast nedeniyle Erkacak silcnhlan gozden uzak tutmak oldufunu soyledi. Giirol Ergin,

yaptrfl aErklamada tiittin ve frndtk ye-

I

rine uretilebilecek iiri.inler belirlemeye

+:

yonelik olarak Bakanlar Kurulu'nda
goriigulen Alternatif Urun Projesi'nin
Tutun Yasasryla ilgili tartrgmalarn hemen sonrasrnda gtindeme gelmesine
dikkat gekti. Projenin hem biitqesi
hem de onerilen trrunler bakrmlndan
gergekgi olmadrlrm savunan Ergin,
baqan qansmn da bulunmadtlml savundu. Ergin, projenin iilke gerEeklerini yansltmadrfrm ve Dunya Bankasr
direktifleriyle, yagama geEirildigini

DOIIRDAN ALIYOR.

BOLGEIIR

dreticinin tutiin yerine baqka bir tirun
yetigtirmesi nedeniyle dolacak zarannrn 2004 yhna kadar devlet tarafrndan karqrlanmaslnln ongoruldugunu

K,M,CDEN|Z

61.54

soyledi.

Tiittiniin Yerine Higbir Qriin Olmaz
Ergin, krraE alanlarda ttitiin yerine
ekilecek higbir uruntin verimli olmayacalrnr belirterek "KtraE alanda
tuttin yerine mercimek ve nohut gibi
bitkiler yetigtirilebilir. Ancak, bunlar da
asla qiftqiye onceki geliri sa$lamaz"
dedi.
Uretimin bir ktiltur igi oldulunu ve
tireticilerin yetigtirdikleri tiriirnlere gore bir yagam tarzr belirledilini belirten
Ergin, 'Alternatif urtrn projesiyle iireticilerin yagam tarzlart bir anda degigecek ancak, gu ana kadar onlan bu Yagam tarztna ahgtrracak hiEbir galqma
yapllmtyor' diye konuqtu.

FINANSAL FOROTVI

23.08.2001

OILYT'RI.JRA)
121.872

60.291

2.021

20231

2.037

41..239

9.404

3.399

1.928

DOCU

25.539

5.680

1.554

08.828

35.425

1.323

46.475

139.371

TEKEL ttitirni.t ortalama 1'2 dolardan
ahyor. 5 bolgeden 1.4 dolar ile 0.94
cent arastnda tuttin ahmr yapan TE-

KEL bu
odedi.

pazarlanabilecek nitelikte olup olmadrlr konulannda netlik bulunmadrlrm

vrpu-rN OorfiE

MRI'IARA

tiitiin

ihtryaE duyulduflu, bunlann gerekli ve

FIYA]

06.554

sonra qif,ginin zarartnt kim odeyecek'
diye sordu. Ergin, 2004 Yhna kadar

onerilen urunlerinde Tanm Bakanhir'nca gerekli inceleme ve aragtlrmalann yapilmadrlrm gosterdifini kaydetti. Ttitun ve frndrk iqin 10 dolayrnda uriin sayldrfma igaret eden Ergin
Turkiye'de bu urtinlerden hangisine

IBiN KG

n7.401

belirten Ergin, "Peki 2004 yhndan

siirecek projenin asil amacmtn hsa
vadede Tiihin Yasasl dolaysryla ortaya grkacak iretici zararlanm goderden uzak tutrnak olduiunu soYHi.
Ergin, ahematif ur0n kaPsamnda

Allltl l,l ]RT.

ECE

c.D0G0

one surdi.

EI{ICI
SAYIEI

1'25 bin 33 ton
225.3 trilyon lira

yl iireiicilere

kargrlr(5tnda

Gtrneydo!u Anadolu Bolgesinde
ureticilere 46.8 trilyon lira odeyen TEKEL, Ege Bolgesinde 12i.7 trilYon
lirahk odeme yaph.
TEKEL'in hittrn ahm biilteninde yer
alan verilere gore, lrtinleri kalite
balamrndan sorunlu oldufiu ifade
edilen Gtrneydolu Anadolu Bolgesi'nde TEKEL 139 bin 371 irreticiden
35 bin 425 ton tutun aldr. Ortalama
0.94 cente kargrhk gelen 1 milyon 303
bin liradan allm yapllrrken, bu altmlar

kargrh!rnda GuneYdo!ulu tutun
ureticilerine 46 trilyon 875 bin lirahk o
deme yaprldr. Yine tiitunleri G0neydofu Anadolu Bolgesi ile paralellik
gosteren Dolu Anadolu Bolgesi' nde
de ortalama 1.1 dolara kargrirk gelen
5 bin 680 ton tuttrn alan TEKEL,
bolgedeki 25 bin 539 tireticiYe 8

trilyon 828 milyar lira para odedi.
TEKEL fiyatr en yiiksek tutiin ahmrnt
yaptrfr bolgelerden Karadeniz'de
ortalama 1.4 dolardan 20 bin 237 ton
tirtune kargrhk 61 bin 544 Eiftgiye 41

trilyon 239 milyar lira odeme yapb'
Gerek miktar gerekse fiyat olarak en
yuksek ahm yapilan Ege Bolgesi'nde
ortalama 1.4 dolardan 60 bin 291lqlc

tuttin alrndr. Burada 777 bin
ilreticiye 60 trilyon 291 milyar

odemeYaPrld''

4Oi

liraftf:

nRoixRt
07.09.2001

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi

RJR NABISCO, AKHiSAR SiGARA
EABRIKASI'NA TALIP
Sinan DOGAN
Uluslararasr tutun girketi RJ Reyr:olcs
International ve Camel, Winston, Salem'in uluslararasr haklannl sata:::.

ABD drqrndaki sigara

faalr'. e: =-

-

li: : -:
Akhisar Sigara Fabrikasr 1 s::*:iqinTEKEL'Ie gorugme)e:= tas -:
tasfiye eden RJR Nabisco

:.::ac.gr icii: makine ahm

ihalesi

paynr artrrdlkEa uretim miktannt da

25 milyar sigara uretim
-=:asl:esrre sahip olan fabrikanrn
:e.-e.,e grrmesi halinde, 1200 kigiye

ytikseltecek. Bu yatrnmr ile 700-800
kigi istihdam edilecek.

.:'-^ ca:1 saQlanacajr ifade ediliyor.
-KEi-. 1998 yhndayaptlan anlagma

13.09.2001

;z= ..':...:.

..e :u fabrikay 'Samsun' ve 'Yeni
::arnan' markalarrnrn mulkiyeti ile
::lii<te British American Tobacco ve

TEKEL ortakhgrnda kurulacak girkete

Yaklagrk 20 gun once .r.B)',: ;,:e:.
TEKEL Genel M0dui- \t,e- -:-:: :r:a)

i'ermigti. Ancak TEKEL'in markalart

:- a: atrl

BAT'r bu projeden vazgegirmigti.
Sigara Devleri Ege'yi Sevdi
PhilSA: Dunyanrn en buyuk sigara

gegitli c::- s::e,r: ', aptrklannr dile
getiie-.'.e:::jliier. anlagmanrn
',dr.,: 3s, :aiinde Akhisar'da Nabis-

Holding'in ortakhfryla 1991 yltnda
kurulan Philip Morris Sabanct Sigara
ve Tutun SanayiAS PhilSA), Torba-

: - ', a arl sigara markalarr ile TEKEL'e

h'daki uretim tesisleri 1992 ylmda

ait :azr markalarrn ortak uretiminin

faaliyete geEti. 200 milyon dolan agan
yatrrrmla kurulan bu tesiste Marlboro,
Parliament, LJvl ve Chesterfield markalan uretiliyor. PhilSA'nrn ylhk iiretim kapasitesi 28 milyar adete ulaE-

ve TEKEL yone::c.::i:.:

e: 1.'.:.sa: Siqara
FabrikasL ici: i,: \r' s:: :lc,ding ile
ortak ureti- a: a3iri. :inak iizere

olarak

bekier

: *ndeme gelecegini ifade ettiler.

i-R \abisco Holding ile anlagma
>a ;.3: - : sl j :::r:unda. izmir-Torbalrda ,.at:::-, ,::a: Philip Morris ve

I-^^^ T-^---r^ yau.,-r.
- .-.....
--i- T-^
.JAPet.
t--c--..=
riltrutr
rlm yaPmai a ::r,:.::.ar. Bi:ish .\merican Tobaccc ca: s:::a doidtnc0
uluslararasr sigara s :<=: ::. \'.a:.isaAkhisar'da yatnm vapacar..
RJR Nabisco Holdirg. ien.isi:e ragh

olan uluslararasr tuttn sirketi RJ
Reynolds International r 200 mily'on

koruyucu hukumler koymak istemesi

girketi Philip Morris ile Sabanct

tl.
Japan Tobacco (JTI): RJR Nabisco
Holding sermayesi ile 1992 yhnda

Torbah'da yaplmlna baglanan ve
1999'un Mart aynda Japan Tobacco
International (JTl) btnyesine katrlan

Tobacco'ya satmrgtr. 1999 yhnda
yaprlan bu satrg anlagmasr ile RJ
Reynolds'un tutun igine ve ticari

fabrika. 1993 yltnda uretime geEti.
Camel. Salem, Winston ve Monte
Carlo sigaralart ilreten fabrika,
toplam 745bin metrekarelik bir alana
kurulu. 45 bin metrekarelik tiE ayrt
binadan olugan fabrikada dakikada
10 bin sigara uretiliyor. Yrlhk iiretim

markalarrna. Camel. Winston ve Salem'in uluslararasr haklarr da dahil

Tesiste

dolar net borg da dahil olmak r.rzere 8

milyar dolar kargrh!rnda Japan

:l:-lak uzere Japan Tobacco
=:-::lmugtu.

IMC.

,\hihlsar. 24 YrldrrAtrl Durumda
.:-- ,:!rnda atrlan Akhisar
]l-:
*=.:
=-" -saatr 1993 yhnda
S;ga:=

D.: -.-:: -: -i --=- : -:-jflU deVfeye
gir::-=: -::: :'-'-n. arazi

UZefl:::' ---. :- -::-";
haaz

=:-:

mrlyor

l---

-

-- :-:::ffU

=:--

::'.: ------ - :-:. ::::

bulunul:- :-;---.;,lr
-..-'-.- :lira para :.':=.-;-- -:- --r -':2001 ylt

*

!a:-- ;,-:,;?- i,i

1"1

-

-

deVam eCie: :.:**n:r i"ihb{rr :d ,:
ahvor. Buna :aJ:-e- nrykil .rjry"q*

kapasitesi ise 25 milyar adete ulagryor.
ylhk 30 bin ton tiitiin igleme

kapasitesi

de bulunuyor. 2000

yrh

DdI\YA

AVRUPA KOMiSYONU
PHILIP MORRIS'E KARSI
Cuma giinu New York kentindeki federal mahkemeye teslim edilen bir
mektuba gore, bir ABD federal yargrcr, Avrupa Komisyonu tarafindan

dunyanrn en buyuk

tiitun

girketle-

rinden birisi olan Philip Morris'e karst
agrlan tazminat davaslnr reddetmeden birkag gun once, Philip Morris
anlagma yoluna gitmek istedi.
Qegen hafta New York kentindeki bir
ABD Bolge Mahkemesi, Avrupa Komisyonu'nun tutun imalatqlslna dava
aEamayacafrnr, Eunku, tutun girketinin one surulen hatah tavnndan do!rudan bir zarar gormedilini belirtti.
Vne de Yargrg Nicholas C.Garaufis
tek tek Avrupa htktrmetlerinin, oradaki uluslarrn srnrrlarrndan kagak si-

gara sokma konspirasyonuna giden
tiit0n girketlerine kargr dava aqma kaprsrnr aqrk brrakmrgtr.

Dava dugmeden birkaq gun sonra,
Philip Morris davacrlan temsil eden
avukatlara bir mektup yolladr.

Mektupta, girket,'Philip Morris'in
hukumetlerin anti kagakgrhk girigimlerini desteklemek adrna spesifik tekliflerin incelenmesi igin bir goruqme

iEinde 120 milyon dolar ihracatyapan

talep ediyordu.

JTI Turkiye tesislerinde 1450

kigi

Bruksel'de komisyonun sozcusu Luc
Veron, komisyonun bu mektubun

British American Tobacco (BAT):

igerigini hala inceledifini soyledi ama
daha otede bir yorum yapmadr.

gahgryor.

Tire Organize Sanayi Bolgesi'nde Kog
Holding ve Sunel Tutunculuk ile ortak

tesis kurmaya hazrrlanan British
AmericanTobacco (BAT), temel atma
:5renini 20 Eyliil'de gergeklegtirecek.
j - . I ul iginde yaklaqrk 200 milyon

:: .- .:. \'atrnm yapacak olan BAT
-'- : .- < 2 milyar adet uretim
-,=::-'=- ,:- -::<irede bir numara
. -: : : ": . : :.a ctkan BAf, pazar
::

$irketin baqkan yardrmcrsr William
Ohlemeyer'e gore, Philip Morris mektubu, Yargrg Garaufis'in, sigara kaEakgrhlrnr onlemek iEin gare bulunmasr

qergevesinde

iki

tarafrn'gorugmesi

teklifinden sonra yolladr.

"

_"

!
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TOTON EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi

Bagkanrmrz, Genel Mudur Yardtmctst
Tokyar ERHAN ve Y.T M0essesesi

HAYAT NEDIR?

Mirduru A.Oluz qELtK ile birlikte

Tekel Genel Muduru MehmetAKBAY't

ziyaret etmiqtir. Yaprlan goriigmede
unvan yukseltme ve Muhendislik intibakr bekleyen meslektaqlarlmlzln
durumu ile Yaprak Tutiln Muessesesince de taleP edilen, Kurumda
dordi.rncu yllarlnr tamamlayan genq
meslektaglarrmrzrn yeterlilik stnavlannrn bir an once yaprlmasr istenmigtir.
Goruqme de aYrtca Tt.ltun Kanununun durumu ve bundan sonraki muh-

AKTIYON

YONETIM KURULU

temel geligmeler konusunda gorug
ahgveriginde bulunulmuqtur.
Halen Tekel' de qahgryor olup, gegti-

limiz yrllarda TEYO tarafrndan
Tek Grda ig Sendikasr Genel Merkezi
organizasyonunda, Temmuz ve Agustos aylannda Yonetir;r Kurulu Baqkanlmrzrn da katrldrgr bir dizi toplantr
yaprlmrgtrr. Toplantrlarda Tutun Kanunu ve Tekel' in yeniden yaprlanmast

hakhnda qahgmalar YaPrlmrgtrr.
izmir'de Tutun Kanununu degerlendirmek ve talep edilecek asgari degiqiklikleritespit igin bir galrqma gurubu
oluqturulmug, yaprlan gahgma ilgili
taraflara sunulmugtur.
20. OB. 200 1 tarihinde Yonetim Kurulu
Bagkanrmz, Yaprak Tuttn Muessese-

qELiK ile birlikte
Gkel Teftig Kurulu Bagkanr Orhan

si Mudurir A.Oguz

TURAN ve Ozlirk iqleri $ube Mudtru

Barlas OZCOn ile bir goruqme

YaP-

mtgttr.

03.09.2001 tarihinde Ozellegtirmeden Sorumlu Devlet Bakant Yrlmaz

KARAKOYUNLU, Yonetim
Kurulu'muzu makamlannda kabul et-

miqtir. Gorugmede SaYrn Bakana
"veto edilen Tutun Kanunu" ile Tekel'
de gahgan meslektaglanmrzr ilgilendiren "Unvan ytikseltme srnau ve Muhendisliie intibak gibi" ozluk haklan-

na yonelik dugiince ve taleplerimiz
iletilmigtir.

17.09.2001 tarihinde "Tutun Platformu Yurutme Kurulu" toplanttya gagtnlmrg, toplanttda Tutun Kanunu' nun
TBMM Genel Kurulunda Yeniden ele
ahnmast oncesi neler yaprlabilecegi
degerlendirilmiqtir.
25.09.2001 tarihinde Yonetim Kurulu

aErlan

intibak Programrna katrlan, bu programr ve Lisans egitimlerini bagan ile
tamamlayarak Tutun Gknoloji Mtihendisi unvanlnl kazanan 16 meslektaglmlz daha Ekim ayr igerisinde Miihendislik kadrosunu almrglardrr. Halihazrrcia TEKEL de teknik gorevlerde
galrgan 34. idari gorevlerde gahqan 13
Mesle}<tagrmtztn da intibakjartnrn ya-

prlabilmesi igin temas ve qabalanmtz
surmektedir.
Danrgtay' a gidilmiq, Baqbakanhk ta-

rafrndan temyiz edilen 1999 Yrh Ti.ttun Destekleme Kararnamesi' ne ait
1 l.Dairenin lehimize verdili iptal karannln idari Dava Daireleri Genel Kurulu' nda ele ahndrlr ancak dosyantn
henijz tekamul etmedigi, bu nedenle
de nezaman goriiquleceginin belli olmadrgr ofrenilmigtir.
Tirtirn Platformu faaliyetleri gerqevesinde, Ziraat Mirhendisleri Odasr lzmir
$ube Baqkanr Alaettin HACIMUEZZiN
veTanm Ekonomisi Derneli l-zmir $ube Bagkanr Prof. Dr. TaYfun OZKAYA
ile Yonetim Kurulu Bagkantmrz Faruk

GULPINAR, 10'10.2001 tarihinde

Ozellegtirmeden Sorumlu Devlet
Bakanr Yrlmaz KARAKOYUNLU' Yu
makamlarmda ziYaret ederek, Platform olarak Tutun Kanunu hakkrnda
bu gune kadar YaPrlan gaLgmalarr
sunmuglardtr. Gerqekleqen ziyarette
Sayn Bakan ile "veto edilen Tutirn
Kanunu" ve bundan sonraki muhtemel geligmeler hakkrnda bir degerlendirme yaPrlmrqtrr.

4S

Hayat:
Qetele tutmak degildir.
deni kaq kiginin uLd,g,,
Kiminle qrktrgrn, qrkryor oldugun veya

Qrkacalrn demek de defildir'

Kimioptiiflttn,
Hangi sporuyaPttgn,

Kimlerin seni sevdili de de$ildir.

Ayakkabrlann, sagln, derinin rengi
degildir.
Nerede yagadtlln, veYa
Hangi okula gittifiin de degildir'
Ashnda Hayat:

Notlar,
Para,

Giysiler,

Girmeyi bagardrlrn ya da bagaramadrgrn okullar da degildir.

Hayat:
Kimi sevdifiin ve kimi incittifiindir.
Kendin igin neler hissettiflindir.
Quven, mutluluk ve gefkattrr.
Arkadaglarrna destek olmak
Ve nefretin yerine sevgiyi koymaktrr'
Hayat:
Krskanqhfr yenmek,

Onemsemef ogrenmek
Ve guven

tazelemektir.

Ne dedigin ve ne demek istedigindir'
insanlann sahip olduklarrnl degil,

Kendilerini oldugu gibi gormektir'
Her geyden onemlisi

Hayat:

Bagkalannrn hayattnt olumlu yonde
etkilemek igin kullanmayr segmektir'
igte Hayatbu seqimden ibarettir.

7-8 yrldrr kendimi 39,5 YaEtnda
hissetmenin, ozetini buldugun:
ANONiM bu satrrlarr

ttm meslek'

taqlanmla paylaEmak istedim.
Harun KOMSEF

Denizli Tekel Yl
igletme Miidi-ir-

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BOLTENi

Bandr:la \aprak Tutun igletme Mirdurlu_
iL- rec:olu meslektasrmz Kadir OZTCiRK
:,e r,nen hanrm. 29..09.2001 tarihinde

Mays Yaprak Tut0n iqletme Mudrjrludu
Kadrotu ..meslektagrmrz Sezai AKINCI i.le
| 0lay CURSU hantm28.O4.200l
tarihirde
niganlanmrqlardrr. Ceng gifti kutJar rasa:::
.19

boyu mutluluklar dileriz.

e,:e:nisierdir. ozrtinr< Eiftini

j asem bolu mutiuluklar dileriz.

kutlar,

,\bprak. Tutun isletme Mudurlii$n
xadrolu
meslektagrmrz Hayati ASLAN ie
.)rtgun hanrm 29.09.200 | tarihinde
Br-,is

erlenmiglerdir..ASLAN giftini kutlar, yaqam
boyu mutluluklar dileriz.

yaprak Tutun istetme

Izmir

.Yaprak Tutun isletrxe lludr-rrlugu
kadrolu meslektasr:nz Huseitn BORAylie

Qigdem hanrm 0E.07.20b1 tarihinJe

evlenmisie:c:r. BOR{\' ciftini kutlar, yagam

bou.,l

r:ul -iuklar

l1.i,i. 1L"--u.tpaqa
lyluouflugu
kadrolu meslektaqrmrz orhan
TUNAY ile Done nan,m bS.tO.ZOOi
tarihinde evlenmiqlerdir. TUNAy giftini

kutlar, yaqam boyu mutluluklar dileriz.

-

lstanbul Muessese Mudurluqlj kadrolu

;"";si'C;;;

29.07.2001
::-. ::nde erlenmislerdir. TURK/v1EN
ciftini
..-'_:'. ! asam bovr mutlulukjar
dileriz.

te:i: S,:\-\'

"ut"n-ij_
:.+1^i <utlar. yagam
boyu

SENEM

Tiabzon Yaprak Tr.rtun iqletme Mitdurh-ioLi
Kadrolu meslektaqrmrz Birol TONyA ve Jsi
fatma hanlmtn ktzlarr Cokqe I L08.2001 tari

Ozlem

nyuyg, ge miEtir. TO NyA
sifti ni kutla
Ilg_"uoKqe9,ye saEltkfu, uzun biryaqam dileriz.
I

mLti-l-{,a: :.e-;

-

Izmir \apra. l_:_- .s,.e:--:e
kadrolu mesieces-_: io--

Zeynep hanrm :1.:a

#lfll"

11,_durluqr.i

IEki--;l;

Batman Yaprak Tutiin iqletme Mudurlioii

Kaorotu mestektagrmrz $aban KESEN ve dsi

revgt nanrmrn ogullarr Kemal 23.0g.200i
rannrnde dunyaya gelmiqtir KESEN ciftini
Kuuar. nemale sallklr, uzun biryagam dileiiz.

OZ-EGE firmasrnda galr5an nesler-

taqrmrz Seyit Ahmet CClf_fq ife Conu;

hanrm 0-2.08.200i tarihinde

ev.lenmis-

-

lerdir..QULEQ Eiftini kutlar. yaEam boyu
mutluluklar dileriz.

Adana Yaprak TDtiin iqletme Mudurluqir

Kaorotu mesteKagrmrz Necati AKCINAR ve Esi
nygun . hanrmrn ojullarr Deniz 31.08.200i
Iaflnrnde dunyaya gelmiEtir. AKCINAR ciftini
Kurar. LJeniz e sa$|kh, uzun bir vasim dileriz.

jir3.llnda qatrEan mestektaqrmrz
.ALDIR&IAZ ile lne meslektaqrmrz

Prngl

Ebru YAgA hanrm 11.0g.2001
evlenmiglerdir. ALDIRMAZ

tarif;;;;

Eiftini

Hatay Yaprak Tutun igletme
{udurliiou kad_
roru, mestektaErmrz Recep CONDOZ-ve
esi
rarna hanrmrn krzlarr Fatma Nisa 02.09.200'l
railnrnde dunvava qelmistir. CUNDUZ qiftini
o"rrn" Nisa'ya sagirktr. uzun bir ydsam

kutlar,

dileriz.

}li:fli:

Tutun iqletme Mirdurltign
. =__.
:_-..:-:laslmrzMehmet
.-ir
t' - -=:
NERCiSie
:=:€r-m- -,.- - 24.08.2001 tarihinde
e,'e--r:s*-:,." \:iCIS

giftini

reSA- :r:w- -r_nr-.-,::: jleriZ.

Yayladagr Yaprak
Yayladagr

Tirtun iEletme Mudurluou

xao.roru mestektagrmrz

kutlar,

65 | li,1e

ff i'

'I}

ll n,

Ali

ISCIOCLU ve

lf J " iil

Esi

i* #",f :

"#31
if,si3s1s*1111t1","^ull[1",r;,+i:lll
uzun biryaqam dileriz.

nai3i tt@iiilt -u:lr,r- se---.: \, jCurlugu
kacr-;rl- ncel@rrrrtr *.a,e,- :,ZKUFi
ile. Q-ug r6:rumr E ;nf-;,:t-- ;-,j"
evlen:sra'ntr lslillin-,,F- yirrr .*-_=]

Tuzla Yaprak Tdtun igletme Mudurluqri kadrolu

mesteKtaqrmtz Kasrm yILDIZ ve esJ Zemzem
nanrmrn ogullan Omer Faruk 26.09.200i
rannrnrtj] dunyaya gelmiqtir. yILDIZ qiftini

yagarn Dcr|rL Tnr]l!illuriu&r dilfirlt["

filrT:

-lftur r+rpn'rr q!ro-!-tJf_
iia;i;,u flrecrr
-ft
*O*SA_ r
Sema hanLlnr 15x@"8@ilil u,,fl,n***
evlenmiglerdn ifirlffi& mfrrn rrirdn
Bursa \apr-a

yagamboyu

ffi?Hl:

i

::,,: :a:-i:i:rJe
i:a:. ;asam

-

.:san boyu mutluluklar

;tsil"@?::ii*?iil

r,

bimg€
12.08.2001 tarihinde dijnvava
"
g0 N EY sifti n i kutta r. S m ge;ye'sii_
g,-",1T
i:jil,
ilKI, uzun bir yaEam dileriz.
Krzlan

evlenmiglerdir. TEKI)-. ciF.:,
boyu mutluluklar dileriz

bezai

Istanbul Yaprak Tutun igletme Mudurluou

Kadrol.u meslektagrmrz Huseyin AKSUOe
L0"ve
I

meslektagrmrz Zafer ERCigi
19nlmrT.. oguilarr Batuhan 09.08.2b0 1 tari_
getmistir. ERCigi qiftini kuttaa
!,:St _dy anyuyg,
batunan
sagltkh. uzun biryaEam dileriz.

ile Ayge hanrm

-..rirr- - " -,: 2:rl'1 tarihinde ile

Yazrbagr Yaprak Tirtun igletme MiLdirrlirau
Kadrotu meslektaqrmrz Ramazan Hicabi TAC"ve
eEr./vlut(errem hantmtn krzlarr Eda 02.08.2001
Iannrnde gJr.nyaya gelmiqtir. TAC qiftini kutlar.
roa ya sagttklt, uzun biryaqam dileriz.

nglrmrn oguilan Tolga 0!.08.200

::a:: '!aorak Tutun iqletme Mijdijrl0ifj
_ meslektagrmrz Haluk Emle
-_::i6','E:i

taac

ounyaya getmigtir. ALTONTAS ciftini kutlar
Jude ye sagltklt. uzun biryaEam dilbriz.

f-al,ltrl
rannrnde dunyaya gelmiqtir AKSUOe LU
ciftini
KUilar totga ya sajhkh. uzun biryaEam dileiiz.

dileriz.

n'rse.:_:s:---:

Tokat Yaprak Tiltun igletme Mudurlijq0 kadrolu
mestet(taErmrz Omer ALTONTAS ve- esi Tijlin

nanlmln krztan Sude 19.07.20O1 taiihinde

O-*

izmir Yaprak

Farirk'a-saEhtih, uzun bir ya'gam

Tttirn iEletme /vludurliiqr.i kadrolu

mesteKtagtmrz Oguz BITER

ve e1i

Culcin

lalr1nl!1 .oEuilan Can Deniz l2'.10.20b1

rrlttufrfrdlh,

dyi'ypya gelmistir.

f^l'lll1"
rotga ya sagttklt. uzun

f

-

BTTER qiftini kuttar,
biryaSam dileiiz.

TUTON EKSPERLERi
DERNEGi
BOLTENi

bir
13.Cok bunahmh donemlerdeti'rm
veya
iIkJ;;bolgede bir bolum
u"iir"ia"m" odeme zorunluluiunun
geri-brrahlmast - Bir nota
-Yeryttzu
14. Suzgeq-altr

ODULLil BULIVIACA

-

l5.Cerl

Kiiqirk nebat

Parqalara bolme, boluqtiirme'

1. Baz mallardan devletqe altnanver-

oiler - Birttr miskfaresi
i. f"auui - Amerikan armudu
E.Uturot-u - Coqkun' ilhamla dolu
!'ffinyumun sembolir - Matematikenlice
i"'r.t p -'r<.titi, hsave ug krsmr
lqltq

yeteneglS.Dtizqun ve iyi konugma
hsa Yaztajanstnrn
haber
bir
V;;;;'
hsr - irade drqrkashareketi
soylenen. isO-.Yt reXtettaiimek igin
- Biitiir mezsit bahft
;;;;;G6ti'"e
ahlak7.Bir cins iri yengeg - fugoda
stzkimse
gey - Kai.Suttru.ur.ue yadtrganacak
-Olii
puntnlotuYuzrhgr
b.Soa**Ln sembolo - U harfi biqi-

mina"YuP'tmrg boru -Tiimor
iii.rt\iiik duraklama igareti - Kalsi-

"
karbonat bile;; ;;;;;ezYumlu
-Krsaca milimetre

iilina"

uit frtineral
kargorevde temelli olan' vekil
sembolu
uemirin
srtl - Ktsa zaman

ii.ni,

-Ayak

izlirx v"u edinilen ver - Bir

baflruzman
8. Duruq, duraklama ,- Kedigillerden
aslant" denilen ve

SOLDAN SAGA
1518 de
1. Tutun tohumu getirterek'

turiitina"n itibaren ispanya'da tiitiin
ve
t r"ii-i"" baglanmasnr safilaYan

iitd"

r,"Xk,"iaki ilk bilgiyi kaleme

alanpiskoPos

-

BaryumunsemDolu

2. Birevaleti - Beneklisansartirrii
yer 3. Sanat eserlerinin sergilendili
ihata
gevirme,
Ku$atma,
korkutmak iqin

a. kuatif."qocuklart

ttaYali Yaratrk - Kulluk

-r
"ua"ii
il gi, *uttut eki
g

"Veni d-tinva
n-"tif."'a"'yaqayan bir memeli titrt

g.iii,'tiix"a" kontenian sisteminden
itrrui

Jir"."k

mallann g-egitlerini..ve
gosterir liste - Rokanrn iin-

-itiuitt
;;i;;i f izmaritgillerden Akdeniz'de
bahk
;;il;., puttu, eTibegenilen bir

soylenigi

deiece, agama - Bir nota

O.'fuf.ut - O

zamirinin eski soylenlS

Jeoerli bir tag

-

Ri'rtbe'

iutolEt,ttir"rek silindir bigimi veril-

Anonim ortakhltn

miE deri veya

i2.

i.-if.i".n

6dyii['i
hawan

kaltttomar

- Bir qok kelimenin bagrnda
anlamr veren on ek - Bir

demeemri

vaztltQt

-

Ksa-

EdeuiYatta igtigal
Y-ut-- Tersi taraf
mizaq
"J"n,
biqimi,
Davranrq

2
3

4

-

tgtga
l5.Fasrla - Biyolojide bitkilerin

yonelmesi

9
1

bir dil

altnfa.Suf.uft" alt dudalrn hemen
overilen
iu-tJilffiii - Htikiimetse

1O.Bir renk - Yurdumuzda

vasavan mege turlerinin
ttun.u, frndrfa benzeYen
iane bakrmmdan zengin

meyvesi, Pelit - Ad, unvan, etiket
11. Parlak ktrmrzl renkte

il;;Ek

konuqulan

Biivtrkce Favori
-

titrti

furlann kovan delisan ve
kullandtklart
aini t apatmak igin
t""dd; - F harfinin ingilizce
-

ii]vi",.tu*'da

elgilige

1011 121314

NTTUX EKSPERLERi
DERNEGi
BUTTENI

NOSTALJI

SOLDAN SAGA ( Arkadakiler ) : $aban AKKURT Mustafa ELAMAN, Gtrbiiz CUNEY Huseyin OYTUN, Yusuf yUMUg,
Ugur IRMAK, Said TEBRIZI,
Memduh UQAR, Rauf ERFA (Mudur), Prof. Dr. Hasan qANAKqlOe LU, Metin ONER, onur BOzKURI Mehmet vunqx,
r.flaim DIKMEN
SoLDAN SAGA ( ondekiler ) : ibrahim KURCAOVA, Abbas Ali K'AgHANI, Ramazan K,qya, Ozkan Sezcin, c"yirn uvnNIK,
Ekber ASGAN1,
Mehmet ALICI, Mehmet EROGLU, Levent Olgun YUKSEL, Selahattin ixcf, cetit OZTAS, Ramazan TEKIN.

54.Sayrmtzda Bulmaca
Od ril ti mtiz ti kazanan la r
Yayrnlanan bulmacayr dogru gozerek dernefimize gonderenler araslnda yapllan kura
Eekiliginde meslektaglanmrz Unal ALACA ve

M0slum TURAN Bryan Burrough, John
Helyar'rn "Barbarlar Kaprda" isimli eserini
kazanmrglardrr. Kendilerini kutlar ilgilerinin

Babam;
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