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Yonetim Kurulu'muz, Derne$imiz eski
bagkanlanndan, Onur Kurulu Uyemiz
Mustafa Seydiogullarlnrn onerisi ile gegtigimiz yl kaybettigimiz Onursal Bagkanrmz Sayn Orhan Ozet'in anlslnl yaqatmak, sevenlerini bir araya getirerek onu
yadetmek. t0tuntr ve tuttinc[yu g0ndeme
qetirmek maksadr ile her yl " ORHAN

6znr runn rdTUNCULUtunr rarrt

VE HiZMET ODULU" verilmesine karar
vermiqtir. Geleneksellegmesini amaEladrlrmrz bu odul, sonraki yllarda Yonetim
Kurulu Uyelerimizin yanr srra Ttrtiin Platformu Yurirtme Kurulunu teEkil eden ku-

hakim uluslararasr tekeller sadece ekici
tutiin fiyatlarrn da degil sigara fiyatlannda

voxernn KURqLU

da tek belirleyici

katkrlarr tespit edilen tuzel veya ozel kgi

vada kuruluqlan belirleyerek "ORHAN
-Ozrr

rtinr rcircinctilcicdNE
Kl vE HiZMEf Optit-ti" takdim

leme Tesisleri" kapanacak. qahganlar igsiz
kalacaktrr. Devletin geliri azalacak, buna
kargrhk tuketicimiz sigaray daha fazla iicret odeyerek sattn alacaktrr. Zira piyasaya

KATedile-

cektir.

2001 yh Turk tutunctli.igii ve tutun iireticileri igin oldukEa sancrh gegmiqtir. Ulkemizin iEinde bulundugu ekonomik srkrntt-

lara Eozum bulmak uzere kaptsr Eahnan
IMF in, verece$i borca kargrhk bir takrm
dayatmalar yaptrgr, bunlardan birinin de
"Ttrtun Kanunu" oldugu bilinmektedir'
Once IMF Niyet Mektuplarrna giren, ardrndan 20. Haziran. 2001 tarihinde TBlulM

ruluqlarrn bagkanlarrnrn da katrhmt
ile oluqacak Segici Kurul taraftn-

gahqmalar yaprlacaktrr. Kurul atanacak'

Kurum kurulacak, bu gune kadar devlet
eli ile yurutulen tut{ln faalil'eti ve politikast

bundan boyle Kurul tarafrndan belirlenip
yiirirtiilecekti r. Ku ru I i.r1'eleri ni n ata malarrnda, Kurum personelinin belirlenmesinde, siyasi dawantlmamall. sektor elemanlarrnrn niteliklerine ragbet ediimelidir. Ilgili
yonetmelikler taraflartn gomgleri ahnarak,
uygulanabilir ve seklorun gercekleri goz
ardr edilmeden vakit gecirilmeksizin haztrlanmahdrr.

Uretici belirsizlikten dolaY son
derece tedirgindir. Bu tedirginlik ancak belirsizliklerin ortadan
kaldrnlmasr ile giderilebilir. Son
yllarda izlenen politikalar tiitun

dan tesbit edilen kigi yada kuruluglara verilecektir.
Bir onceki yrl Turk

konumuna gelecektir.

Bu yasanrn Eizdigi gergevede bundan sonra ilgili Yonetmelikler ve Tekel in ozelleqtirilmesi modelini kapsayacak leni yasal

tutiinculi!0ne

katkr sunan gazeteciler, Yazarlar,

0reticilerini ttittrn tarrmrndan

sanatgrlar ile tuzel yada ozel kigi veya kuruluglara takdimi duqunulen
od0lun ilkinin, 200i yh iginde kimi

sodutmugtur. Ekonomik ol-

giin koylere giderek tiitiinculerle

emek verilerek yetigtirilen tartm

maktan grkrp sadece mecbur
olan insanlartn YaPtlll en cok

kimi gun TB/{M ye giderek Milletvekilleri ile tut0nun problemlerini

urirnu olan tutirn, iilke kalhnmasrna baglr olarak 0retim st-

konuEup tartlEan. kimi gun ise
EGE TV stiidyolannr agarak tutunle ilgili taraflan bir araya getiren,
onlarla saatlerce Turk tirtunculu-

kntrst yagamaya dogru gidecektir. Sektordeki yaPr degiqikliginin zamana YaYrlarak YaPrlmasr. gegiqteki sancrlart azaltrp
daha saghklt bir sonu-c ortaYa
qrkartabilecekken bu Yol seEilmemiqtir.

li.inun gelecelini defierlendire-

rek onunu aEmaya gahgan EGE TV
Cenel Mtidi.rrii Sayn Ali SCJCE'ye
verilmesi kararlagtrnlmrqtrr. 12 Ocak 2002

giin0 izmir iliMenderes ilgesinin t0tirnu ile
iinlu Gavurkoy olarak anrlan yoresi Atakoy' de (eski ismi Yenikoy) tertiplenen torende agalrda metnini yayrnladrlrmrz basrn aErklamastntn ardtndanYonetim Kurulu Bagkanrmrz tarafrndan Sayn Ali BUGE'
ye plaketi takdim edilmigtir.
DEEERLi BASIN MENSUPLARI
Sayrn Orhan OZEI Dernegimiz Onursal
Bagkam ve Ttrtun Platformu Bagkanr iken
10 Haziran 2001 tarihinde aramtzdan ayn-

larak ebediyete intikal etmigtir. Yaqamtnt
Ttirk t0tunciilugtin0n geliqmesi iqin Eaba
gostermeye adamrg mumtaz gahsiyet Tekel eski Genel Mudirrir Orhan OZET'in
anrslnl yagatmak irzere bu etkinligi diizenlemig bulunmaktayz.
Celenekselleqtirmeyi duqiindiigumuz faaliyetimiz ile, bu yldan baglayarak her yl,
bir onceki yrl iEinde Ti-rrk tutunciiliigune

W+"ii'

Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra
veto edilen "Tekel'in Yeniden Yaprlandrnl-

masl ve Tutun Kanunu"son olarak 09.
Ocak. 2002 tarihinde Resmi Gazete'deyaynlanarak yururluge girmigtir.
10. Ocak. 2002 tarihinde ana muhalefet
partisinin, iptali iEin Anayasa Mahkemesine bagvurduiu yeni Tiitun Kanunu ile Tekel yeniden yaprlandrrrhyor denilerek tasfiye edilmekte, gerek ti.itun, gerekse halen
%70 ine sahip oldu$u ulkemiz sigara pazarr. qokuluslu tekellerin hakimiyetine terk
edilmektedir.
Artrk gark tipi tutiinterin yetiqtigi topraklarrn biiyuk hsmrnda tutiin tarrmr yaprlmayacaktrr. dretici saysr biiyuk oranda azalacaktrr. Turk tipi ttitiinlerden uretilen yerli
sigaralarrn yerini yabancr sigaralar alacak-

trr. Buna ba{h olarak yerli tiitun 0retimi
azalrrken daha fazla yabancr menqeli

tutun

yurt drgrndan sattn ahnacak, yurdun dort
bir yanrndaki, yoresinin yegane istihdam
sallayan igletmeleri olan "Tekel T0ttn Ig-

::t,,

Anayasa Mahkemesi'nin yasayl iptalinin
yanr slra yiirttmeyi durdurma karart vererek bir gegig sureci iqinde, gergek anlamda rekabeti saglayacak yasal dirzenlemelerin yaprlmasr sureti ile qalrqanlarrn,
ijreticilerin ve trlkemiz gelirlerinin korunmasr yoniinde karar verecelini umuyoruz.
2001 yh iginde T0tun Kanunu'nu sosyal
devlet itkesine aykrn bularak veto eden
CUMHURBAqKANIMIZ SAYIN AHMET
NECDET SEZER'iYILIN DEVLET ADAMI,
Turk tutunculugune katlclan ile t0tuncirler gibi hissedip, tutilnciilerin sesi olan

rv cENEL mtiotinu sAYIN ALi
BUGE'YI 2OO1 YILI ''ORHAN OZET

EcE

rcinn rcircincciltiGcine KATKI vE
H|ZMET ODdLdNE" layk gordiig0muzi.)
kamuoyuna duyururuz'
Saygrlarrmrzla . 12.01.2001
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Dergimiz iig ayda bir gkar,

Yili ttr yla adm athlrmz

Su gtinlerde sizlere yeniden merhaba diyor ve yeni
hepimize saflrkve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz.
Gegdgimiz yrl gerek ulkemiz igin gerekse dtinya iEin unutulmayacak bir yrl oldu.
2001 yrl bagrnda iilkemizde; toplam milli gelir 201.9 milyar dola4 kiEi bagma
d0gen milli gelir 2986 dolar, igi borg 36.4 katrilyon TL., drg borE 117 milyar
dolar; enflasyon%32.7, iEsizlik orant7o5.6, btiytime oram %6.1 iken, 2001 yrh
sonunda ise toplam milli gelir 149.8 milyar dola4 kigi bagrna dtiqen milli gelir
2261. dolar, iE borg 117 katrilyon TL., drg borE 113 milyar dola4 enflasyon
7o84.5, igsizlik oram %8, btiytime oram ise (-B)'lere gerilemigtir. Bu karanhk
tablo dofial olarak beraberinde gok buytik sosyal problemleri de getirmigtir. Bir
gok ig yeri kapanmry ve milyonlarca insan igsiz kalmrgtrr. Bugun bu ulkenin
insanlan butiin bu olumsuzluldara rafmen sokaklara dok0lmiiyorsa bu bizim
insanrmzrn son derece kuwetli olan aile baflanndan, sosyal dayanqmasmdan,
tllkesine ve devletine karEt olan kadirbilirlik duygusunun enginlifinden kaynak-

yh

lanmaktadr.
2001 yrlnrn dunya tarihinde bir kilometre tagr olacalr ve insanhk tarihi igin bir
donemeE oldulu duguntilmektedir. 11 Eylul'den sonra yagamlan sureE bu
dtigi.inceyi kuwetlendirmigtir. Terorle beslenen hiEbir olgunun insanollu
nezdinde taraftar bulamayacalr gozler ontine serilmigtir. Boylesine insanhk drEr
bir olayrn sonraslnda medeniyetler gatrymasr gibi soylemlerde bulunanlar,
bunun boyle olmadrlrnt krsa siirede anlamrylardrr. Bagta ulkemiz olmak iizere
bir gokMusltrman 0lke dolal olarak boylesine girkin bir olayrn kargrsnda yer almrgtrr. BirEok masum insamn oli.im0ne neden olan bu faciadan umanz insanof lu gerekli dersleri gkaracalrtlr.
Bu itibarla, bir daha asla yagamak istemedilimiz 2001 yrhnda tilkemizde ve
dunyada cereyan eden bu istenmeyen geligmelerden gerek tilkemiz yoneticilerinin, gerekse dunya liderlerinin gereken sonuElan Erkartacaklannl umit
ediyoruz.
20 Haziran 2001 tarihinde TB.M.M. Genel l(rrulunda kabul edildikten sonra
Cumhurbagkanrmz Sayn Ahmet Necdet Sezer taraflndan veto edilen "Tekel'in
Yeniden Yapilandrnlmasr ve Tutun Kanunu" son olarak 09 Ocak 2002 tarihinde
Resmi Gazete'de yaynlanarak yurtirluge girmiEtir. Gtindeme geldiiinden beri
tiitirnle ilgili hemen her kesimin karqr oldugu bu kanunun Anayasa Mahkemesi'nce yiirtitrnenin durdurulmasna miiteakip iptal edilecefini umuyoruz.
Yonetim l{urulumuz, BaSlGn Faruk Gtrlpnar'rr Mug'a gonderilmesini adil olmayan, haksz, demek hEel kigiligimizi ve meslek grubumuzu rencide etmeye
yonelik bir olya olarak algdayaralq bu gorevlendirmeyi boylesi bir s0regte
geliEmelerin dErnda bralrna operasyonu olarak deferlendirmektedir.
Btiltenimizin bu saylsnda da meslektaglanmpm l<ah duygusal kah dramatikruh
hallerini yanstan ifadeler bulacaksmz. Uzunca sayrlabilecek bir aradan sonra

bir

deferlendirmesi ile Mustafa SEYokuyacafnza inanlyoruz.
wwwtutuneksper.org.tr adresindeki sitemizin "Giincel" sayfau firsat bulunBaEmi.ifettig Metin UI\AL {istadrn
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Uyelerimizin katkrlanla sitemizin daha da btiytiyecegini umuyoruz.

Yonetim l(.rrulu'muzca, 10 Haziran 2001 tarihinde aramzdan awlarak
ebediyete intikal eden Onursal BaEkammz Sayn Orhan OZET'in unri.,m yugatmak amacryla "Orhan Ozet Turk Ttit0nculiilu'ne Katlq ve Hizmet Odtilir"
verilmesine ve bu od0llerin geleneksel hale getirilmesine karar verilmiqtir. Bu
itibarla 2001 ylnda yapmq olduklan gahgmalardan dolay CumhurbaEkarumz
Sayn Ahmet Necdet Sezer 'Yrln Devlet Adamtfna", t{rtiinctiltik sektortini.in
sesinin kamuoyuna duyurulmaslnda gok onernli katlalan olan Ege TV Genel

Miidurti.Sayn Ali Biige de "2001 yh Orhan Ozet Ttirk Tiitiinctilti$tine Katlq ve
Hizmet Odtilti" ne layk goriilmtiglerdir.
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GUNDEM
4733 Sayrh Tutun Kanunu 9 Ocak2002 tarihli Resmi Gazetede yaynlanarakyururliige
girdi. Biz dahil ilgili t0m taraflarrn kamuoyu olugturma ve sektorun onunil agmaya
don0k daha gerEekqi bir yasa grkmasr yontndeki gabalarlmz, ne yaak ki dikkate
ahnmadr. Yasanrn yayrnlanmasrndan bir gun sonra ana muhalefet partisi bu yasanln

ATATARK
Digor ki,..

iptali iEin Anayasa Mahkemesine bagvuru yaptr. Bize gore iptaltalepli davada y0rutmeyi
durdurma da istenmeli idi. Bu yaprlmaz ise mahkemenin iptalyoniinde dahi olsa birkag

yl

sonra vereceli karar bir anlam ifade etmeyecektir. Thrlasrndan yoresinden almlan
insanlanmz tekrar geriye donmeyecek, tuttn tanmt yapmayacaktrr.
Bu gune dondugum{izde ise gergek olan yasanln gr}dfrdlr. Bagta yeni mahsulden
baglayarak tutun tanmr olmak iizere sektor tumu ile yeni yasa gergevesinde faaliyet
gostereceline gore, yasanln iginin doldurulmast anlamtna da gelecek olan Kurul

uyelerinin atanmasr

ile Kurum' un etkinlili ve iglerli$ini belirleyecek kiterlerin

olugturulmasr ve uygulamayr duzenleyecek yonetmelikler buyuk onem kazanmaktadrr.

Onumuzdeki gunlerde Tekel' in yeniden yapilanmast adl alttnda, dugtinulen
Ozelleqtirme modellerinin neler oldulunu gorecefriz. Umarz bu gahgmalarda
uluslararasr tekellerin piyasalara hakim olmasrnr onleyecek tedbirler dugiin0lur. Yogun
talebin olacalrna inandrgrmrz markalarla ilgili olarak birtalam onlemlerin ahnmasr gok
onemlidir. Ozellikle yerli tutunlerden yaprlmrq sigaralann marka tescilleri yaprlarak

ancak

harmanlannrn korunmasr saglanmahdrr. Yine marka dewi .v"a da kiralamalarda pazar
paylnln dugmesini onleyecek tedbirler mutlaka almmaltdtr. Bu yolla Tekel adt altrnda
olmasa bile bu sigaralann uretimleri surerken, harmanlannt olugturan tutunlerde Turk
EiftEisi tarafrndan yetiqtirilmeye devam edilecektir. Aksi halde gok degil 5-10 ytl sonra
yerli markalanmrzrn birer nostalji olacagr gok aE*trr.
Takvimi yasada belirtilmemelde beraber krsa bir sure iEinde Kurul uyeleri atanacalrttr.

Ziraat Odalarr'nrn onerecefi aday drgrndaki altr aday Bakanhklar ya da Mustegarhklar
adrna Kurul'da yer alacalrtr. Bu gtine kadar Bakanhklararasl Tutun Kurulu taraftndan
belirlenen milli tutun politikasrm bundan sonra belirleyerek geligtirmek gorevini
ustlenen bu Ust l(rrul' un, se}<toru tanryan insanlardan olugmast gok onemlidir. Bir ay

iginde oluqmasr ongortilen Komisyon, Kurulun belirleyecefii personel politikasr
gergevesinde tig ay iginde Kurum'u oluqturacaktrr. Goruldugu gibi zaman oldukEa srnrrh, ancak yeni uriin yrh ile ilgili belirsizliklerin ortadan kalkmasr iEin ise oldukga uzun
bir suredir. Ziratarla hazrrhfr donemi geEmig, fide dikim zamanl gelmigtir. Sozleqmeli
irretimden bahsedilmel(edir. Oysaki Tanm Bakanhft' nln "sozlegmeli Tanmsal Urtrn
Yetigtiricilifi" ile ilgili olarak 1996 yrhnda hazrrladrlr tebli! dryrnda resmi bir galtgma
bulunmamaktadlr. Bu modelin de tutune adapte edilmesi gerekmel<tedir. Tiim bunlar
bir an once yaprlarak, ureticinin oniinu gormesi saflanmahdr. Vakit geEirilmeden
uygulanabilir ve taraflarrn gorev ve sorumluluklannl aynl oranda ortaya koyan bir ycnetmelik hayata gegirilmelidir. Bu uretenler igin oldufu kadar tutun sanayicileri iginde bir
zorunluluktur.
G0nluk politikalar uretip kiiguk hesaplarla bugunden daha karh Erkmayr hedefleyenler,
uzun vadede kaybetmeye mahkum olacakJardrr.

Sayglanmla.

Faruk CtiLPIxAR
Yonetim Kurulu Bagkanr
farukgulpinar@tutuneksper org.tr
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Tutun Eksperleri Dernqt l!M9
yhnda kurulmug 53 ytlhk rnazi!re
sahip bir tuzel kisilildir. Fiuruldugu
ilk gunden bu gune Turk hrhrnculugrintin ve h.rfrn ureticilerinin sesi
olmayr ilke edinmig, meslek ahla-

krnr daima on planda tutmugtur.
Bu gune kadar camiamz, "milli bir
tut0n politikasr " belirlenip hayata
gegirilmesi yolunda onemli sorumluluklar {istlenmig, bu baglamda ozellikle ulkemiz tiitiinve sigara pazann tehdit eden gokuluslu tekellerle mucadelede Ttirk tuttncustinun yanrnda yer alarak tilkemiz grkarlarrnr savunmay asli
gorev olarak benimsemigtir.
Dernefiimiz, IMF' in kredi gartrna
ballayarak grkmasr igin dayattrlr
"T0ttin Kanunu"' nun tartrgilma
agamasnda bu yasann muhtemel sonuglan konusunda kamuoyunu aydrnlatmak maksadr ile
toplantrlar yaparak, demegler vererek bir sivil toplum orgritun0n
yapmasr gereken her geyi yasal
prosedtir iginde yaparak sorumlululunu yerine getirmigtir.

Giinumuzde gok seslililin kabul
gordtg0, sMl toplum orgtitlerinin
yonetimlere daha aktif katrlmasr
arzu ediliyor gibi gozukse de pra-

tilile bunun @le drnadg anlaErlmaktadr. Ydnetenler, kararlanmn
tarbgrlmasrna, yaphklanmn elegti-

rilmesine tahammtrl edememektedirler. $oyle ki;
Tekel Genel Mudurlugtl, Teftig Ku-

rulu Bagkanhlrnrn 19.11.2001 tarihli yazrsr ile bir Bagmtifettigi Dernelimizi denetlemekle gorevlendirmig, kendilerine Dernelimizin
genel h{iktimler gergevesinde denetlenmekte oldufiu, Tekel ile bir
iligkisi olmadrlr ve Tekel tarafrndan denetlenemeyeceli bildirilmigtir.

fudrndan da Yonetim Kurulu Baskanrmrz Faruk GULPINAR, Mug ilimizde gorevlendirilmigtir. Tekel
bunyesinde kamu gahganr olan 7
kigilik Yonetim Kurulu' muzun beg
tiyesi halen yurdun dort bir yanlnda gorev yaparken, Bagkanrmzm
Mug'a gonderilmesini olalan kargrlamak mtimktin degildir. Bu tasarruf her ne kadar bir kamu gahgaruntn normal gorevlendirilmesi
olarak yansrtrlsa da gayrr resmi
olarak ifade edilen gerekge "Basrna demeE vermek" olarak gosterilmektedir. Bir Dernek Bagkarurun
Ttiztiiune uygun olarak demeE

TTIF|

vermesinden ve tiyelerinin haklarrru savunmaktan daha dogal ne
olabilir. Gortinen o ki asrl amaE,
Yonetim l(rrulunu dalrtrp, Dernek merkezinden uzaklaghrarak
faaliyetlerimizi engellemektir.
Yeni yasa ile Tekelyeni bir yaprlan-

maya gitmekte, Kurul atanrp Kurum kurulurken tilkemiz tuttin politikasrnrn belirlenip uygulanmasr
gorevlerinibu yeni olugumlar ustlenmektedir. Tekel' in ozellegtirilme bigimi, markalarm devri ya da
kiralanmasrnrn Turk tutunculugune etkileri, iilkemiz sigara pazarrnda faaliyet gosteren uluslararasr
tekellerin daha da buytmesinin
onlenmesi yolunda ahnacak tedbirler ile ttiketicilerin ekonomik ve
saglft boyutunda korunmasr bugun her zamankinden daha fazla
onem kazanmaktadr.
Boylesi hassas gtinlerde Yonetim
Kurulu' muzun dalrtrlarak faaliyet-

lerimizi engellemeye gahganlara
ttim kamuoyunu bizlere destekvermeye, bundan sonraki mukargr

cadelemizde de yarumzda olmaya

galrryoruz.
Saygrlanmzl a. 06.02.2002

yonerim KURqLU

Y€

TTJTIINCULUGE ElrEGi GECEN nEBr{ESiX
KUBBAN EAIBAFIIIiI IIITTIAR ESENLiNT,EN Oi INRiZ.
Y6NFTiM l<rrp.rrr rr
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Mri

?

sianRA

kin gorugtimii belirtmeye gahEtrm. (1)
Kanaatimce, asrl tartqrlmasr gereken
ve buyazrmm konusunu oluEturan "si-

gara" ve "ozellegtirme" konularma ze-

min olugturmak amacryla soz konusu
yaann ozetini vermek istiyorum.
1- Tti't{.tn, iilkemizde, sitreldi tarbgrlmE ve konuya nedense hep duygusall*la yaklagilmrgAr. Bunda en
onemli etken tiitiin gelhinin 42yillc,dar yabano bir Eirket olan Reji tarafindan yonetilmesidir. Ancak, gtintimtiz
sorununa Reji edebiyatr ile yaklaEmanrn higbir yaran bulunmamaldadr ve
bu kompleksten krrtulmamz gerekmektedir.

2- dkemiAn gark tipitiitiine olan ihtiyao yaklayk 180.000 tondur 1993

Gkel'in yeniden yaprlandrnlmas ile
tiittrn ve t0tiin mamullerinin tiretimine, ig ve drg ahm ve sahmma iligkin yeni ve kdldii diieenlemeler igeren 4685

Sayh Kanunla ilgili tartrgmalann daha

gok tiitiin iizerinde pfunlaEbgr; bunun da somutverilere, tllke gergeklerine dayandrnlmad$ gOriiildii. Gergek bilgilere dayah gdrtigler ise Sp gok
unuh kaldrya da kamuoyrnayeterince intilol ettirilemedi. Kanun'dan sonra sanki f,ritiin tanml sona erecek gibi
bhharnyaratrldr.
"Reii Kompleksi ve Tiirkiyehin Tiit{In
GerSeEi* baghldl yaamda ttih'irre ilig-

yhnda ongortilen kota miktan da budur. Ancak, malum nedenlerle bu
miktann iizerinde gergeldegen tiretimler sonucu 2001 yh Haziran ay itibariyle 300.000 tonun izerinde ihtiyaE fadasr stok oluEmugtur ve bunun
bedeli de asgari 500 milyon Dolardr.
3) Fazla yetigtirilen tiittiniin tamamr
ihrag editemedifi gibi hepsinden

sigara iiretilmesi de miimkiin de.
fildir, Stok faztahfl, ihrag ryatlann
dtigitudiigti gibi ambadama ve ba-

lorn masraflan neden[ile ekic/
Devletlhalk gerclsiz btu ytik alhra

gtumelffiir: Halk saghS idn za
rarh, ahcrsr olm4lan bir iiriiniin ye
Uefttlmcshh hi@h nnnhfr Jolftn

4) Bu nedenlerle ti.itiin tanmmm
diizenlenmesinde kesin zorunluluk
bulunmaktadr. Diler tanm tirtinlerinin aleyhine tiittrn tanmma yonelmiE
ekicilerin gerekirse tazminat verilmek
suretilde tiitiin tanmrndan vazgeEiriimesi gerela'nektedir.

Bu g6riiElerden sonra, ttrttin tiretim
miktannn belirleyicisi olan sigara sanayiine goz atahm.
1984 Yrlma kadar tilkemizde sadece
yerli tritiinden Tekel'ce imal edilen sigaralann satqr yapilmakta iken, 1177

Sayh Tuttn ve Tiittin Tekeli Kanunu'nda yaprlan defigildikle yabancr sF
gara ithalatrna baglanmrEtr. 1984 Yrhnda 2.700 tonla baElayan yabano si-

gara ithalat daha sonra virginia ve
bu.ley ttittin ithalat yapilarak ti{ke
iginde imalata d6n[Emiig ve baglanggta blended siraxanm payr %4Oolarak ong6nlhntgtrir. @) iki yabancr Eirketin Tfirkiye'de fabrika la.uarak imalata gegrnderi5/e'sigarada monopol"
sona ermigir Gdigmelere uytrm saflamak amacryla Tekel de h-itiin ithal
etnek grefiyle Hended sigara imalat
ve sa@n @lamgEr. Boylece, Avm-

pa Birfjine dahil italf ve ispanya
bermi bto dururn hasl olrnuEhu, Bu
yap ijnde trlkernizde gerEeHegen signra stElarl sigamda laillanlan tfimr ifrai5/e goyle gergeHegmiEtir,
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Ozd sektonln birkaE ay iginde makinede i$edigi tutunleri pahah igyerleri
hrarak ve tirtrinleri batrdan dofuya,

Yrllar

Tekel'rn 1'erli
nlrfinden irul
sieara san5r lton)

Tekel Blend
sigara satrgr (ton)

1995

55.779

22.667

16.676

39,343

95.122

dogudan batya tagryarak yrllarca
aheste iglemenin qag gegmiqtir. Ttr-

r996

s0.267

24.960

48.399

98.666

hinrin desteldenme bigimi, aftm son-

1997

18.938

22.324

23.439
29.846

52.170

101,108

rasmm naklVe, bal(m, igleme sureci

1998

13.346
12.694
42.359

3r.539

33.734

65.273

108.619

37.684

34.084

'n.768

114.462

ulkeye Eokpahalrya mal olrnugtur. Bu
basit gerEegi "olum-zulum- Reji hort-

35,625

33.7t0

69,335

ln.694

luyor" edebiyah ile ortmenin zamanl
geEmigtir. Kusurlar, bagkalanru suqla-

mlndan bu potansiyele donuk ozendirici hareketlerin batrh iilkelere benzer qekilde, onlenmesi gerekmekte-

yarak gizlenmemeli, sorurnluluktan

1999
2000

Toplam

dlkemiz toplam sigara satlglan 5 yrl
iginde % 17,4 arIfilt halde yerli tutrtnden imal edilen sigaranrn satrgl % 24
azalmrytur. Tekel'in ve yabancr girketle-

rin ithal tutiinden imal ettikleri blended sigaralann satryr onemli artrg kay-

dederek toplam satrgn % 62,sine
ulagmrgtrr. Bu durum ulkemiz tiitunc0higunun aleyhine Eok onemli bir
geligme oldulu halde bu gune kadar
gundeme gelmemig, herhangi bir Eo-

zum iiretilmemig, bir bakrma ah alan
(iskiidar'r gegmiEtir. Tiirk sigara iEicisiyabano t0trine ahgmrgtr. Geng bir
niifus yaprsna sahip ulkemizin sigara-

daki geleceli de programlanmrytr.
Kanaatimce, bu artlk gorr.ilerek, ithal
edilen ttitunirn tilkede yetigtirilmesine
ve zaman iginde sigara tijketiminin
azaltilmaslna Eahgrlmaldr.

Ulkemizde 1930'lu yrllarda deneme
ekimine baglanan virginia ve burley
tutunlerine hep soiuk balclmrg ve deneme ekimlerinden ekonomik bir so-

Ozel Sektdr
Blend
sigara satrgr (ton) sigara satrgr

Turtril-e
Toplamr
sigara satrgr

dir. Bu, Eagdag dlinyamn, Eafrdag insanhfrrn bir gerefidir. Qozi.im uretilecek ve tizerinde Ealqrlacak ikinci konu budur ve Ttit0n Mamullerinin Zararlarrn Onlenmesine Dair 4207 Sayrh
Kanun'un kapsamrnln genigletilerek
uygulamarun ciddi biEimde denetlenmesi safilanmahdrr.

Ulkemizin bir bagka hedefinin, talebi;

yerli tut0nden imal edilen sigaraya
kaydrrmak olmahdrr. Bunun gartr da
mevcut sigaralarm kalitesinin yukseltilmesi ve korunmasldr. Kaliteli tutun
ve malzeme yanlnda mevcut sigara
harmanlannln tescil edilmesi gerekli

bulunmaktadr. Boylece ozellegtirme
sonraslnda, damak zevkinin, zaman
iginde degigime ulrablarak gark tutrinunden uretilen sigaralann pazar payrun daralmasr dolaysryla gark tuhi-

nli kullarumrun azalblma$ 6nlenebi-

nuE alnamamrghr. Son yllarda bu hitunlerin iiretim sahasu:un genigletil-

lecektir.

mesine Eahgrlmaktadr. Bu qah$malaafrhk verilerek ve ozendirilerek sigara sanayiinin tutun ihtiyacrun bura-

tarUgrnahrda.

li*d *rara fabrikalan-

run k6r eden

hruhabr ddulu.yap-

ra

dan karqrlanmasr iilke gerEelderine
daha uygun dtigmektedir.

Sigara satrglanndaki genel arusm
halk salhlrna olan olumsuz etkisine
gosterilen tepkiler ise yetersiz kalmaktadrr. dlkemiz geng bir nufusa sahiptir.
Sigara sanayiini bu potansiyel biEimlendirmektedir. Toplum saghgr bakr -

Belirtilen

Kanun

yapllan

rak brtm l;lemteerinae g€rek*z iggucn bulunmad$ irtdia edilmiE ve
ozeUeginnefe targ gtotmqtr. lGnun'un ilk hatye TBrrUvl'ce yeniden kabul edilrnesi rdenile ozelleEtirme
konusunda )€ni bir tarhgrna yapma-

kalmamltr. Ancak iddialar
somutverilere dayanmamakta ve konuya yine duygusal yaldaErlmaktadr.
nm geregi

kaglmamahdr. Mevcut yaplrun aynen
surdrin.ilmesi Turk hallcnrn s6miirulmesi demektir. Bu artlk gonilmeli ve
yeni durumda ulke glkarlannrn nasil

korunaca!r tartlgilmahdlr. Tekel'in
ozellegtirilmesinden sonra ortaya Elkacak durumun tespiti ve ulke glkarla-

rtna en uygun yol ve yontem bulunmahdr. Kanaatimce, rilkemizde Erkarlan ortak olan oda, sendika ve birliklerin her geyi devletten bekleme kolayrasyonel drigunme-

ciltfnl brakarak,

leri gerekir. Ekicilerin kooperatiflegerek birlikler halinde tegkilatlanmalarr
ve tutun konusuna sahip grkmalarr
gerekir. Ekiciyi koruma gorevini bu
kooperatiflerin yerine getirmesi; piyasaya girerek gerekirse ahm,/ihracat ya-

parak piyasayr dtzenleme gorevini
ustlenmeldirler. Diger taraftan Tekel
mamullerinin toptan dafrrcftgrnl yapan girketlerin konuya ilgileri Eekilme-

lidir. Sendikalann da artrk eski duzenin surmeyecegini gorerek bagr Eekmeleri: sonuEta hitun koyhls0, Tekel
iggisi ve Tekeltoptan satcrlan birlegerek ozellegtirilecek olan temel sigara
ve iEh markalan ile k6rh (!) fabrikalan

almahdrrlar. Alacaklan fabrikalann
arazilerinin bir lasmr dahi bunlarr finanse etmeye yetecektir. Yeter ki rasyonel olunsun.
1) Mazrul Tekel Mrtfettigleri Dernegi
yayrn organt, s. 1 9, Ekim-fuahk 2001 .
2) Viincr BYKP Tutiln, Tiitun Mamul-

leri Sanayii Ozel ihtisas Komisyonu
Raporu Ankara

1

990, s.51,.52.

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BOLTENi

2- Uygulanan Yiintemler:
a-Halka arz uygulamasr: 2499 sayit
Sermaye Piyasasr Kanunu'na gore

yetkili sabs acentalanndan

halka arz, menkul krymetler satln almmasr iEin yaah, soz[i veya resmi gekilde her tlrhi galrrda bulunmay ifade
eder. Halla bir anonim ortakh$a katrlmaya veya kurucu olmaya davet et-

satq yontemi ile ozelleqtirilecek ise bu
durumda yine yayn organlan vasltasryla duyum yaprlmaktadr. Bu tur uy-

mekte menkul krymetlerin halka arzr
saylrr. Ksaca, bu yontemde KiT ve

lry$riffitrffirj*::try
Ttitun Teknoloji Mtihendisi

bagh kuruluglarrmn hisse senetlerinin
halka arz edilmesi soz konusudur.
Halka arz uygulamalarmda haarlanan
prospektts iEerisinde gu bilgilere yer
verilmektedir.
* Ozellegtirilecek kuruluglarrn genel

yapu, sermaye durumu, kuruculan
ve kar da{rtrmlanyla ilgili bilgile4

*

Halka arz olunacak hisse senetleri

hakkrnda bilgiler,
1

- Tiirkiye'de OzelleEtirme Uygula-

malan:
dlkemizde ozellegtirme uygulamalannr incelemeden once yurutme sure-

cinin nasrl geligtigi konusunda bilgi
v-ermek yararh olacakhr.

Ulkemizde ozellegtirme mevzuatl EerEevesinde ozellegtirme programr kap-

samlna ahnan girketler oncelikle
Kamu Ortakhgr idaresi(KOi) Bagkanhfr'mn gorevlendirdili balmsz bir
denetim firmasrmn denetimine tabi

tutulmaka ve hesaplarr Uluslararasr
Muhasebe Standartlanna gore yeniden dizenlenmektedir. Yatrlmcllar aElsndan gerekli guven ortammm sa!-

lanmasrnda ve hisse senedi deferleme gahgmalannrn sallam bir te-

mele oturtulmaslnda ozellegtirilecek
girketlerin hesaplannrn balrmsrz dlq
denetgiler tarafindan denetlenmesi
onem tagrmaktadr. Muhasebe yonunden Auditing (hesaplann denetlenmesi) iglemlerinden sonra yine
KOI Bagkanhfir'nca tespit edilen Mali
Danqmanhk firmalan "lnformation
Memorandum" (Bilgilendirme Muhtrrasr) haarlanmakta, mali ve teknik
agrdan firmanm deferlemesinin yapilmasna gerek duyulur ise, girket rehabilitasyona tabi tutulmaktadrr. Bu
belirtilen iglemlerin ardrndan tespit
edilen stratejisi dofrultusunda qirketin ozellegtirilmesi gerEeklegtirilmektedir.

*

Halka arzve satrga iligkin bilgilea

* Halka arz uygulamalannda

pros-

pektiis yanl slra birde sirkuler grkanl-

yaprl-

maktadr.

$irket blok ve halka arzr igeren blok

gulamalarda muracaatlar KOi Bagkanhlr tarafrndan gorevlendirilen ve

mali damgmanhk hizmetlerini yi.iri.iten yatrnm bankasrna ve KOi Bagkanhfrna yaprlmakta olup, alman talepler incelenerek bilahare talep sahipleriyle gortigmelere baglanrlmaktadr.
Blok satrg ve halka arzr iEeren blok satryta s0rdurulen gortgmelerde ve tekliflerin delerlendirilmesinde KOi Bag-

kanhlr agalrdald kriterleri goz onunde bulundurmaktadr.

* Fiyat/ Odeme kogullarr,
* Uzmanhk,tecrube-birikim
* Teknolojik verimlilik,

* lhracat ve doviz kazandrrma potan-

ma}<ta, sirkiilerde prospel<t0ste yer
alan bilgilerin bir ozeti bulunmaktadr.
b- Halka arzr igeren blok satr€ yrintemi ( gecikmeli halka arz) : KiT ve
bagh kuruluglann aktiflerinin tamamrmn veya bir lcsmmrn direkt sahgr soz
konusudur. Ancak bu ttrr uygulamada
satm alanln belirli bir si.lre sonra, hisselerinin belirli bir krsmlnrn halka veya
galryanlara satlgr sozlegmede garanti

Ozellegtirilmesine karar verilen
kuruluglardaki kamu hisselerinin

altma alnmaktadr.

tamamen veya krsmen iMKB'da satl-

c- Blok satryl: Ozeilegtirilecek girketlerin belli bir oranlnm veya tamamlnln

gasunulmasrdlr.

pazarhk usulu

ile sahlmasm ifade

eder. Blok satlq yontemi, genel olarak

halka aErlmasl mumkun olmayacak
kadar kuguk qirketler ile yarrm kalmrg
tesislerde uygulanmaktadr.
Ozellegtirilecek olan girketlerin hisselerine bagvuru, tespit edilen satlq yontemlerine gore farkhhklar gostermektedir. Eler girket halka arz yoluyla

ozellegtirilecek ise durum oncelikle
yayn organlan vasrtasr ile yurtigi ve dr-

grnda duyurulmakta

ve

* istihdam politikasr

ve elitime yak-

lagrmr,

* igyahnmlarr,
* Talep edilen kogullar,
* Ortakl&yaprsr

d-)IMKB'daSahE:

e) Yanm KalmrE Tesislerin SatrEr:
Yanm kalmlg tesisler gerice yorelerde
istihdam ve uretim artrqrnrn gerEeklegtirilmesi amacrfa kurulmasr dtgu-

nulmug fakat, finansman, uretim ve
istihdam puanlannrn iyi yaprlmamasl
sonucu, gimdiye kadar realize edil-

memig kuruluglardr. Yarrm kalmlg
bir arsa ve onun

tesisler genellikle

irzerinde yapilmrg ve yaprlmakta olan
binalan igermekte olup bir 0retim soz
konusu degildir.

hazrrlanan

prospelrtus ile girket hakkrndaki tum
bilgiler ve muracaat esaslan, sabga
araclhk eden yetkili satry acentalan

(banka ve aracl kurumlar) gubelerinde muhtemel talep sahiplerinin bu

gtnlerde bilgilerine

siyeli,

sunulmal<tadr.
Ivluracaatlar halka arza aracrlk eden

3- Ttirkiye'de Gygulanan OzelleEtir-

me Politikasrndaki Bagarszhk ve
Yetersidik:
dkemizde ozellegtirme uygulamalarr
yaklagk 10 ylhk bir geEmige sahiptir.
dtkemizdek ozellegtirme deneyiminin baganh olmamasrrun bir gok ne-

F
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denleri bulunmalca&. &-mlan gr gekilde sralamak mumlq,rrir:
* Siyasal ve ekonornik isdo-ascllc
[il-ke ekonomisinde $an istilr-arrr
ha-kim olmamasr !E hJrtln sonugta
makro ekonomik ko,Silan olumsuz

tiginde gonlu zengin gariban ekicimin

T

yemek ilaammdaki rsranna, yemezsem almganh$ma gahit oldum. O bili-

yordu ki, Eksper onlarrn iEinde, hep
yarunda olmugtur. Goreviyle, sohbetiyleve dostlufu ile.

etkilemesi.

*

Yasal ve hrrumsal dr.zenlemelerin
yetersiz olmasr. ozelle5tirmeyte ilgili iyi

haarlanmrg bir ozel yasarun mevcut
olmamasr. Aynca, ozellegtirme uygulamalanru bagrmsz bir gekilde yonetecek gerekli yetki erkine, personel ve

telqrik donamma sahip bir kurumun
mevcutolmamasr,
* Ozellegtirmede amag ve hedeflerin
iyi tesbit edilmemig olmasr; ozellegtirme uygulamalannda etkinlik ve verimliligi sallama amacrnln on plana

MESLEKTE

T,TLI"ACI

talarrna kadar. Sonrasr acremek
defierini bulmaz oldu. Tiitiin satrgrndan sonra bekleyen geng kzlarrn Eeyizi, gocuklarrn bayramhfi eskisi gibi

f0

$ERWEI{

rahat kargllanamaz ortama gelindi.

gegirilememesi.

Biliniyordu ki: her geEen yrl emefin
hakknr azaltryordu. Eksper, yine aynt
eskisi gibi gorevini yaprp gordugu
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Ali MGTIJU
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Tutunu bilirim; gilesiyle Eocuk gibi
ihtimam ister. Her iirtinun ph vardr,
onun ylh birbirine kangr. Parasr bereketlidil emelinin acrhfir gibi! Bu bilinEle bagladrm meslefiime "Tutirn

mesi ve Turkiye Uygulamasr (Uzman-

Eksperlifi"ne. Ege'ydi, Karadeniz'di
t0tunrln kalbi.

veni iqte o anda baglar tireticinin.

dzerine Bir Uygulama Erzurum 1993.
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Eksper gelir de ziyaretine "Hog geldin"e gidilmez mi? Meslelimin yuceligini bu atmosferde yagadrm. Dolu
dolu bir yrlhk emek heyecanlnln havasnl tattrm. Sonrasr koye gittim. Tek
tek evlere girdim. Asrl nablzlarrn ytik-

Sebbusleri Maddesi: Cilt: 1 2

randrmanl veriyordu, degigen fiyat uygulamasrydr. Tutundetat-tuz giderek
kalmryordu. Ne yapsrn bigare Ekici,
bagka mahsul vermiyordu tarlasr. O
yine devam, devam devam da, eskiden buyuk rala ftyah olan tiitun, gimdilerde kuEiik rah bile alamaz olmug,

keyiften iqilen ralc acft efkara donmuqhi.

hk Tezi) Ank 1994. DPT Yayn No:
23405.127
6- Yard. Dog. Dr. KOK Recep KiTOzellestirme Modelleri ve Turkiye

Ank.1989. 5.36
8-Ana Britannica; Kamu iktisadi Tb-

Piyasalar bir baqka heyecan ve cumbugle aErlrrdl. Hem Eksperde hem de
Ekicide cogku vardr. Bir kilo ttitiin, bir
buyuk rakl ahyor ve de keyfi Erkarrlarak
iEiliyordu. Bu seruven yllarca hep
boyle devam etti. Ta ki Enflasyon Canavannrn iilkeye yerlegtifii 80'li yl or-

Yl

1970 Ege'de bir yer,
mahsultek TdTdN. Duyarlar ki: Eks-

per goreve gelmig. Heyecanh

serui-

sek atrgmr tutun balyasnn bagrnda
hissettim. Qocuklarrn bile heyecamnl
gozlerinden okudum. Guncel igim bit-

Tarih tekemirden ibarettir. Bu yrlyine

mahsul toplandr. Vne tiit0nun gorucuye grl<rra zamanl, umut fakirin ekmegi. Qok kurak geEen yazdan az ahnan ttitiiniin tespit defrerlendirme galrymalarr baglayacak. Tuttin Eksperleri yine gorev heyecarunda. Ekici ise
(MAHSUL PARA ETQEK Mi?) telagrn-

da. Gelecekten de 0mitleri sonmek
uzere. Olaylann geliqimi hep aleyhine.
Sahipsiz kalmaktan endiqeli, belki ar-

trk koye Gkel Eksperi de u$ramaz
olacak. Vne de hadi hayrrhsl!
GeEmige dondilm, geride koca otuz
yl, bana bu izleri hatrrlattr. Tutunuyle,
Ekcisiyle, Ytce Goreviyle...
Oysa, qimdi benim halim de Ekiciden

farkhdegilki! Kasrm2001
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TEKEL'in ozellegtirilmesi konu-

sunda, Devlet Bakanl R.Kazrm Yr.icelen CNN-TdRK'te canh yayrnda sorularr cevaplandrdr.
6* TEKEL'in ozellegtirme kapsam ve

programlna allnmasrnr bildiren
2OO1/OO nolu Ozeilegtirme Yirksek
Kurulu Kararr Resmi Gazete'de yaylmlandr.

8* Kocaeli Yaprak Tutun igtetme Mu-

durlufu'nun internet sitesi
Haarlalran :
Mustafa SEYDiOGULIARI
Tekel YTlglt.Mudur Yardlmcrsr

OCAK
3x Sahte

Tekel sigaralannrn Make-

donya'da uretilerek mafya ve PKK'hlar

tarafrndan Tr-irkiye'ye sokuldu!u
belirlendi.

5*

DSP'liler Philsa urunlerini tirketmemekaranaldr.
20* izmir - Balatgrk TEKEL Yaprak
Tuttin igleme tesislerinin aErlryrnr BaE-

bakan Yardrmclsl Mesut YILMM
yaptt.

22* TEKEL'in ozellegtirilmesine kargr
grkan sivil toplum orgtitleri istanbul'da toplanarak bir bildiri yayrnladr.
29* Ege bolgesi ureticitutunlerine ait
TEKEL'ce tesbit olunan randlmanlan
ureticilere aElklandl.
** Manisa'da tutun ureticileri, koy ve
mahalle muhtarlarr ile sMltoplum kuruluglarr TEKEL'in ozellegtirilmesi, ye-

niden yaprlandrnlmasl ve t0tiinde

agrldr.

** TRT 2 Televizyonu'nda canh yaylnda tutunctilirkle ilgili kurulug temsilcilerince Ege Ehci Tutun Piyasasr'nln
bir degerlendirmesi yaprldr.

28* Yegilay Demegi Bagkanr Selahaddin KAPIAI'{AGASI, ozel se}<tor0n Ee-

qitli reklam kampanyalanyla tut0n
tuketimini korukledigini bildirdi.
** Philsa ve JTI rirunlerine zam yaptldr. Marlboro (uzun) 1.100.000 TL,
Camel Eegitleri 1.000.000 TL. oldu.

(www. kocaeliyt. com. domain)

9* Sigaray BoykotGunu
10* "TEKEL'in Ozellegtirilmesi ve Tijtiinctilii!iim0zun Geleceli" paneli izmir'de yaplldl. Tutun Platformu'nun

22 nolu bildirisi bu toplantr

MART
Turkiye Ziraatgrlar Derneli,
ttttrntn stratejik bir urun oldulunu

1*

savundu.

da

6* Tiirkiye'de 2001 yhnrn ilk iki ayn-

17* "TEKEL'in Ozeilegtirilmesi ve Tutunculii!0muzun Gelecefii" konulu

da 12.922.000 paket kaEak sigara yakalandrfr agrklandr.
7* Devlet Bakanr Mehmet KEqECiLER, sahte ve kaEak sigaralarrn halk

dalrtrldr.

toplantrAdryaman'da gerEekleqtirildi.
19* Bagbakan Bulent ECEViT'in, Milli

Guvenlik lfurulu toplantrsmda Cumhurbagkanr A.Necdet SEZER ile yaganan krizin ardrndan peg pege sigara
igtigigodemlendi.
20* Tirtun Eksperleri Demegi Baqkanr Faruk GULPINAR, NWde TEKEL'in ozellegtirilmesi, tiihin yasast ve
Ege Ekici Ti.itun Piyasasr'na iligkin gortrglerini agkladr.

22* Ttrttn Ureticileri Kooperatifi Bafra'da "Tiltiinde Qozum" mitingi diizenledi.
24* NTVde yaynlanan "iqte Anadolu"
programlnda tiitun konusu iglendi.
** "TEKEL'in Ozellegtirilmesi ve Tri-

salhgnr tehdit ettilini belirtti.
16* Prof. Dr. Elif DAeLl, Turkiye'de
10 yrl sure ile sigara igilmemesi halinde borg para bulma derdinin kalmayacalmr soyledi.

17* "TEKEL'in Ozeilegtirilmesi

ve Tr.i-

tunctluiun Gelecegi Toplantn" Ankara'da yaprldr. Ttituncu bolgelerden
gelen 500 muhtarve 30 civarrndaMilletvekili toplantrya katrldr. Tutun Platformu'nun 24 nolu bildirisi toplantlda
dafrtrldr.
19* Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanr Kemal DERV|$, aErkladrlr yeni
ekonomik programda, TEKEL'in acilen ozellegtirilmesi igin yasal duzenleme gerel<tigini belirtti.

desteklemenin kaldrrlmasrm bir toplantrda deIerlendirdiler.
30* Sigarasrz Toplum Derneli, Htilya
AV$AR\n klibinde puro igmesini sa-

trincrilufumuzun Gelecefi" toplantlsr
Bafra'da duzenlendi. Ti.it0n Platformu'nun 23 nolu bildirisi toplantrda

26* Bakanlar lfurulu toplantlsrnda
TEKEL'in acilen ozellegtirilmesi karan

dafrtrldr.

ahndr.

krncahbuldular.
31* Devlet Bakanr RuEtri Kazrm YdCELEN, Mersin'de Philip Morris'in dalrtlclhlm ustlenen oflu ve enigtesine

26* Ege,Karadeniz ve Marmara Ekici
Tutrin Piyasalan agrldr. Bagfiyatlar
Ege'de 2.200.000 TL, Karadeniz ve
Marmara'da 2.250.000 TL, Dofu ve
Guneydofiu'da ise 1.900.000 TL

frndan tesellumiine baglandl.

olarak aElklandr.

30* Ege Tutun ihracatErlarr Birliji

bir ayncahk tanmmadllmt aErkladr.

** Ege, Karadenizve Marmara bolge-

lerinde ekici tutiinlerinin TEKEL tara-

29* Triti.rn Eksperi Zihni
(1

920-200

1

)

BURSALI

vefat etti.

gUBAT

** TEKEL urtinlerine zam yaprldr. En

1* TEKEL'e trilyonluk dava aEan Yurdagiil Tufan'rn oltim nedeninin yi.rzde
95 ihtimalle sigara oldulu otopsi raporunda belirtildi.
2x Nissan Otomotiv A.$. istanbul'da
"Sigarasz Salhkh Yagaml Segelim"

son zam 02.11.2000 tarihinde yaprlmrgtr. Tekel2000 - 800.000 TL, Samsun (uzun) 375.000 TL oldu
27* TEKEL'in ozelleEtirilmesine kargr
olan kuruluqlar, "TEKEL Ulusal Varhlrmrzdu Satrlamaz!" baghkh bir bildiri

Hizmet-iq Sendikasr 250 belediyede 45.000 iggi adrna yaptrfi toplu

kampanyasr baglattr.

yaynladrlar.

safladr.

Olalan Genel l(rrulu izmir'de yaprldr.

**

Qanakkale'de "Sigarasrz Temiz Bir
Drinya" yiiruytigii yaprldr.

***

sodegmelerde sigara igmeyen iqEilere

her ay 20 milyon lira odenmesini

g

rUnIx E<sPEnrBi
oenne6i
eOLTEili

NisAt{
2* Dogu, Guneyve Grlrcldogu Ekici

Ttittrn piyasatan agh- BaSfiyat Bitlis'te 2.00O.00O TI- diger bolgelerde

1.900.000TL

** PHII SA ve JTI iirunlerine zam yaprldr. ivlarlboro (uzun) 1.250.000 TL,
Camel Eegitleri 1. 150.000 TL. oldu.
3* Tanmda Mevcut Desteldeme Politikalannn Qiftgilere Do!rudan Gelir
Desteli Saflanmasr ve Kayt Sisteminin Olugturulmast Amacrla Ulke

Qaprnda Uygulama Baglatrlmasna

iligkin ekli karar Resmi Gazete'de
(24362)yaytmlandr.

6* TEKEL tirunleri

zamlandr. Sam(uzun)
TL, Tekel 2000
425.OOO
sun
(uzun) 900.000 TL. oldu.
9* Krsa adr "T[tiinYasast" olan taslak
Bakanlar lfurulu'nda imzaya agldt.
11* Tek Grda-ig Sendi}<asr, TEKEL'in
ozelleqtirilmesine iligkin OYK Karanmn iptalive y0r0tmeyi durdurma talebiyle Ankara 1 nolu ldare Mahkemesi'ne dava agt.

13* %gucu Belediye Bagkanltlr, sigara iEmeyen Eahganlann ayltk }<atla
paylarnn 15 milyon liraya ytikseltildi-

ginibelirtti.

16* Tek Grda-lg Sendikasr Dolu ve
G0neydolu Anadolu Bolge Bagkant
Mecit AlvlAQ; ozelle$tirmeye kargt Etkanlarm vatana ihanetle suglanmastna, <<astl vatana ihanet, ozellegtirmeyi savunarak kamu mallanru tekellerin yalmasrna terketmektir. > >
dedi.

18* Fil<ret OTYAi\ln <<Sigara igen
ihtiyar> > fotofrafim taldit ederek
tablolaqtrran eski Cumhurbagkanr Kenan Ewen 1 liraya mahlarm edildi.
** ZMO Genel Bagkam Prof.Dr. Giirol
ERG|N, yeni Tekel Kanunu'nun Oreticiyi bitirmeyi hedefledigini ve uluslararasr sigara girketlerinin egemenli$ine sebep olaca{rm agrkladr.
20* Birinci Meclis binasr Philip Morris
SA tarafrndan 500.000 dolara restore

edildi. ANAP istanbul Milletvekili B0lent AKARCALI, <<...PMSAmn Bi-

rinci Meclisi restore ettirmesi lraftt
uzerinde resmidir ama lvlANUl{1AI'l\n
yaptrff gibi gayri ahlakidir...>> delerlendirmesini yaph.
21* Foto Muhabirleri Dernefii'nin dO-

zenledigi < <JTI Yrhn Basrn Fotofraflan 2000> > yarrymasmln sPonsorlu-

hruldu** Vehbi I{oS Valdl Amerikan Hastanesi "Sigamsc Btaatmek' kampanya-

SunuJTI firmastyaPil.

**

Ege T0ttin ihracatErlan Birlili Bagkam Mahmut OZGENER, ttitun Yasa
tasanslm olumlu bulduklarm ve sozlegmeli i.iretim modelinin en iyi Eozum

oldufunu ileris0rd0.
25* Sigarayla Savaganlar VaKt (SSV),
sigarayr brraktrlr tesbit edilen kigilere
t<ura ile otomobil ve yurtdrqrnda tatil
imkantveriyor.
26* NTVde yaynlanan 'Yaktn Plan"
programrnda Ttittin Eksperleri Der-

sr dtrzenledi.
3 1*

Diinya Sigarasz Gt)nii
Sigarayla Savaganlar Valdt, sigara
igilmemesi gereken yerlerde uygulanmasr gereken 189.830.000 TL. ceza-

**

mn hig kesilmedilini ileri stirdti.

**{< Van Milletvekili Kamran

iMN

Bagkanr Faruk GtilPrnar

Meclis lillislerindeki ktil tablalannt
kaldrth.
**** Ozeilestirmeden Sorumlu Devlet Bakam Ytksel YALOVA, Tiitun Yasasr'mn oldu bittiye getirilemiyecelini

elegtirirken, TZOB Genel Bagkant

aErkladr. Bakamn agtklamast ile borsa

Faruk YdCEL, Ttitiin Yasa tasangm
desteklediklerini agrklad.

lirayayaldagtr.

ne!i

700 puan kaybetti. Dolar 1.300.000

**

BAT firmasr, hazrrladrlr 20 Eegit sigara ile Ttirk t0keticisinin sigara efilimini belirlemek iEin tadrm gahgmast
yaPryor.

( ( ... koalisyonun uyubir aglklamam ve
dugecek
muna ters
dedi.
tawrmolamaz.>>
** Eski Tekel Genel Miidi.irii Mustafa
Ctiqlti, uretim ve uluslararasr fiyat

fa etti. Yalova,

27* Fiyatlan befienmeyen

Malatyah

ttittin ureticileri Ankara yolunu trafile
kapattilar.

30* TEKEL Genel M0d0rti Mehmet

AKBAY, TEKEL'in deIerinin
minimum 4-5 milyar dolar oldulunu
agrkladr.

MAY-IS
4* Ttitun Eksperleri Demeg Onursal
BaEkaru Orhan OZETin de kahldtgl
ttrtirnctiltik i?crine YaPilan so$€
-unya Gazetesi'nde
D

nnzinen

* Devlet Bakam Yiiksel YALOVA isti1

YaYnlandr.

17* Tiidin Eksperled Demegi Esh
Ba$karu Akgirn ASIAFITA$ vefat etti.
** TEKEL Genel Mtid0rltiiii'nun Ta-

bacs Tirrcs SAdak iEtirak pay ytizde
ytize grkanld.
19* Ayag Kaymakamhlrnca duzenlenen sigarayr brakma gununde Ayaghlar topluca sigara braktrlar'

25* Phllsa tirtinleri zamlandr'

Uzun

Marlboro 1.500.000 TL. oldu.

28* JTI i.iriinleri zamlandt.

Camel

Eegitleri 1.400.000 TL. oldu.

agnmdan Dolu ve GuneYdolu bolgesi tiittnlerinin problem tegkil ettiginisoyledi.
2+ AI\\P istanbul Mitlewekili Bulent
AI{ARCALI, < <Bir numaral milliyetEiLlt Tiirk genElerini sigaradan kur-

tarmalfir.> > dedi.

**

Martisa Ziraat Odasr Bagkam Nuri
SORMAN, ll'1F hogramr'na ilk kurgunu slfi$r iEin Yiiksel Yalova'yr tebrik
etti.
4* BATrn SunelT0ttin adryla izmir'de
lmracalr tesiste Gi.irel ailesinin, yi.izde
1 5-20 hissesi olacalr aErldandr.
5* Dr. Yrlmaz KARAKOYUNLUYIIkSeI
Yalova'mn istifasl ile bogalan Devlet
Bakanhfr'na getirildi.
** TBMM Bagkanr Omer IZGI, < <31
Mays Diinya Sigarasrz Giinti> > dolaysryla hazrrladrlr mesajr evine de
gektirdi. 39 yrlhk egiAysel IZGI gtinde

29* Ozellegtirmeden sorumlu Devlet
Bakam Yuksel YALOVA, kalitesiz tti-

3 paketsigaraigiyor.
*'** Prof. Dr. AtillaAKKOQLU, doktor-

tun ve sigara ithalatna izin verilmeye-

lann ytzde 60'nm sigara iEtilini ve sigarariln Ttirkiye'ye verdili zarann 60
trilyon lira oldufunu bildirdi.
7* BaEbakan Btilent ECEVIT T0tun

celini agrkladr.
30* Genelkr"rrmay Bagkanhft, sigaramn Turkiye'de halk salhlrm tehdit
eder hale geldifiini agrkladr. "Sig'ara ile

Mticadele l(urulu" adh gahgma grubu

Yasa tasanstnn Bakanlar l(rrulu'nda
imzalandr$rm aErkladr.

[g

TUTON EKSPERLER|
DERNEGi
BULTENi

9* Trjttln

Yasasr TBMM Bagkanh$l'na

sevkedildi.

10* Tutun Eksperleri Derneli Onursal Baqkanr, Tutiin Platformu Baqkanl

ve Eski Tekel Genel Miidurir Orhan
OZETvefatetti.
** TEKEL urr.inlerine zam yaprldr.

Uzun Samsun 500.000 TL, Tekel
2000 (uzun) 1.100.000TL. oldu.

***

IMF T{irkiye Masasr $efi Juha

KAHKONEN, Ttitun Yasasr'nrn
TBMtvl'den geEirilmesini istedi.

12* Philsa'nm yeni urunii olan Lark
sigarasr ug Eeqidiyle piyasaya verildi.
Uzun Lark 1 . 100.000 TL.
13* Tek Grda-ig Sendikasr yoneticileri
tiittin yasasrna iligkin kaygrlannl DYP
Genel Bagkanr Tansu qiLLER'i ve
CHP Genel Bagkam Deniz BAYKAL'I
ziyaret ederek ilettiler.
** JTI tjriinlerinde fiyat ayarlamasr ya-

prldr. Camel ve Salem gegitlerinin fiyatlarr 1.400.000 lirada kalrrken Uzun
Winston 1.000.000 TL. oldu.

leriniagrkladr.
xx Tek Grda-ig Sendikasr Genel Bagkanr Htiseyin KAMKOq, tiitun konusunda mucadelenin bitmedigini ifade
etti.

f'1A2, tesbih Eekerken oyalandrlrm ve

Dernegi
Bagkanr ibrahim yEn<tX, Ttltun Yasasr'run veto edilmesi konusunda
Cumhurbaqkaru nezdinde girigimde

16+ Pazar Zraat Odasl Bagkanr Nurettin iNCE, Turhye'de sadece ilEelerinde uretilen puroluk tiitunlerin uygulanan fiyat ve ahm politikalarryla sr-

bulunacaklanm soyledi.
26* TZOB Genel Bagkanr Faruk YdCEL Tiitun Yasasr'nr ele$tirdi.

frrlandr!rm aErkladr.

17* Istanbul Defterdarhfl'na gore;
Tbkel Genel Miidrirliigtr yaklagrk 2,5

27* lzmir Ticaret Boisasr Yonetim
Kurulu Bagkanr Hasan 6ZMEN,

vergi y0zsuzlulunde liste bagr.

24* Turkiye ZiraatErlar

< <... ttittintin ticaret borsalarmda iglem gormesi yeniden tartlgmaya aErlmahdrr. > > dedi.

29* Tuttin Eksperleri Dernefi, Tuttrn
bir rapor

!i

defigmedi. Chesterfield gegitleri

900.000TL. oldu.
15* Tanm Grda-Sen T0tun Yasasr'na
iligkin bir bildiri yayrnladr.

20* 719 sra sayrh ve krsa adr Tiittin
Yasasl olan yasa, TBMM'de kabul
edildi.

21* Tanm

Grda-Sen izmir $ubesi
Bagkam Abdurrahman NALCI, Tutun
Yasasl'm eleqtirdi.

22* Tiitiin Eksperleri Derneli Bagkanr Faruk CtiLplt tRR ve Tutun Platformu sozc0str Hiiseyin KAMKOQ Tu-

tun Yasasr'nr elegtirdiler. Ttttin Eksperleri Derneli ve Tutrin Platformu
konuyla ilgili bildiri yayrnladrlar.
** Winston Super Lights 900.000 TL.
fiyatla piyasaya sunuldu.

23*

Phrlsa Genel Miidurti Ktrrgat
KOqDAe, Tuttin Yasasr'nr olumlu

bulduklarrnr soyledi. Ege Ttrtun ihracatgrlarr Birligi Bagkanr Mahmut Ozgener'de tut0n yasasrnr destekledik-

15* Bagbakan Yardrmcnr Mesut VL-

bu yrjzden daha az sigara igti$ini

soyledi.

trilyonluk vergi borcuyla Ttrkiye'de

18* Devlet Bakanr Yrlmaz KARAKOYUNLU, TEKEL'in < <vergi ytizsi.izt> > gibi lanse edilmesinin dofiru
olmadllrm ve rencide edici oldufunu

Yasasr'na iliqkin goriiglerini

belirtti.

halinde Cumhurbagkanr'na sundu.
30* BAT Turkiye Genel Mtidtirii Paul
HELDERMAN, TEKEL'in ozellegtirilmesi surecinde < <ilgili> > olacalda-

22*'2000Yth Tiltun Destekleme Karan" 24470 Sayrh Resmi Gazete'de

rnl aElkladr.

14* Trittin Yasa tasansr, Plan ve Btitge
Komisyonu'ndan geEti.
** T0rkTabipler Birligi, Toraks Derneve Sigara ve Saghk Komitesi'ne
mensup hekimler TBMM on{rnde Tiitun Yasa tasanslnr protesto ettiler.
xx* Philsa i.ir|nleri zamlandr. Marlboro ve Parhament Eegitlerinin fiyatlan

yal<rnadrklarmr agkladr.

TEMMUZ
1* Prof. Dr. Mehmet OZ, sigarayr brralmrayanlan ameliyat etmeyecegini
aErkladr.

6x 4685 Sayh Ttittin Yasasr'nl Cumhurbagkanr veto etti. Bagbakan B0lent ECEVIT vetoyu < <siyasal igerikli> > olarakyorumladr.
9* TOBB Bagkanr Rfat H|SARCIKLIOGLU, TtitunYasasr'nm bir an once
grkanlmasr gerekti!ini belirtti.
11* Tiitiin Yasasr ve veto gerekEeleri

Bakanlar Kurulu'nda goruguldti.
12* Bagbakan Bulent ECEVIT Tiitiin
Yasasr'run Meclis toplandllrtan hemen
sonra gortigulebilecefini agrkladr.

** TZOB Bagkanr farukYUCEL; VuX-

sel YALOVAnTn hazrrladrfr yasay desteklediklerini ve Tiirkiye'de yakrlan tutirn varsa TZOB olarak bedelini ode-

yecelderini ileri surdu.
13* Devlet Bakam Yrlmaz MRAKOYUNLU, Tiitiin Yasasr ile ilgili istanbul'da basrn toplantsr duzenledi.
** "Tutiin Uretiminden Vazgegip Al-

ternatif Ur{in Yetigtiren dreticilerin
Desteklemesine Dair Karar" Resmi
Gazete'de yaylnlandl.

*** Tarrmve Koyigleri

yaymlandr.

23* Tiitun Eksperleri Derneli BagkanI Faruk GdLPINAR, TEKEL'in
< <vergi yrizsuzii> > ilan edilmesinin
arkasmda kurumun ozellegtirilmesine
krhf hazrrlandr!rnr belirtti.
25* TZOB Bagkanr Faruk YdCEL, Virginia tuttlniinr.in uyugturucu ve old0rucii olduSunu ileri srirdri.
26* istanbul.Sanayi Odasr'nrn (iSO)

"Turkiye'nin llk 500 Firmasr" sralamasmda, 2000 yh itibariyle satrg baanda TEKEL altrncr, Philsa yirminci
oldu. Yaratrlan katma defer balamrndan sralamada ise TEKEL ikinci,
Philsa 0quncri srada yer aldr. istihdam agrsrndan ise TEKEL birinci srrada yer aldr.

AGUSTOS
4* AC Nielsen Perakende OlEum Raporlann'a gore, 2001 yllmn ilk yansrnda sigara satrE hacmi yizde 1.2
b0ytm0g.
5'ts Ai\{P Adryaman MilleWekili Mahmut BOZKURT Ti.it0n Yasasr ile ilgili
olarak partisinden istifa etti.
7* Tiirkiye Otomobil ve Motor Sporlan Rderasyonu Bagkam Mrimtaz TAHINCIOGLU, sigara reklam yasalrmn

FORMULA 1'e engel olmadrlrnr
soyledi.

Bakaru H.Yusuf

GOKALB bakanhk olarak hic tutrin

8*

Devlet Bakanr Yrlmaz KARAKO-

YUNLU, Maliye'nin TEKEL'| internette

[g

rUnix E<sPER-Bi
oenneGi
e0LTELi

<<vergr y0zslrar>> lan etrneini
elegtirereh < <Bende

zaran

ilafiB]i

gore{t

yuzsfral ilan ediyorum.>>

dedi.

9* MOPAK lGgrt ve Karton Sanayi
A.$. ozelleqtirme yoluyla aldrldarr Dalaman SEI{A Tesisleri'nde Maltepe ve
Samsun sigaralannm kafrdmr trreteceklerinibildirdi.

10* TEKEL tir0nlerine zam yaprldr.
Uzun Samsun 550.000 TL. oldu.
Tekel 2000 (uzun) 1.250.000 TL,

13x JTI uninlerizamlandr. Camel gegitleri 1.600.000 TL. oldu.

20*

Philsa iirunlerine zam yaprldr.
Uzun Marlboro 1.600.000 TL. oldu.
22* TEKEL Genel Mtidurliifii'ne as-

keri malzeme kargrhfrnda yaprak tutun ihrag etme yetkisi veren karann
yuri.irlukten kaldrnlmasrna iligkin karar Resmi Gazete'de yayrnlandr.
** Ege Tut|n lhracatglan Birligi Bagkam Mahmut OZGENER, yabancr ahclnin, ozel sektor yerine, iireticiden aldrfi tutunleri maliyetinin altrnda satan

TEKEL'e yoneldilini belirtti.
*x* 1946 yrhnda Tut0n iggileri Sendikasl'nln kurucululunu yapan ttitrin igletmelerinde yrllarca igEi olarak galrymrg TKP'liZehra KOSOVAvefat etti.

olarak ortaya Erkacak iggiicii azaltl-

ma$

meselelerini gor0gtu. Krrul,

24.09.2001. tarihinde TEKEL ig yerlerinde < <yemek yememe> > eylemi
yapllaca$ kararrm aldl.
23* TEKEL Qenel Mudurlugu, ihtiyag
fazlasr tuttin iglenilmesinden kaynak-

Ianan harcamalardan sa!lanacak
tasarrufun 24 trilyon liray bulacalrm
bildirdi.
24* TEKEL igyerlerinde yemek yememe eylemiyaprldr. ig akitleriaskrya ahnan bayan igleme iggilerinin durumu
protesto edildi.
25* Kuba ile ortak kurulan TEKA Puro dretim ve Ticareti A.$. Puro Fabrikasr'mn aErhgr istanbul'da yaprldr. Fabrika 10 milyon adetlyrl kapasiteli. dre-

tilecek "Fonseca" marka purolann
yuzde 7O'inin ihraE edilecefi belirfiIryor.

Bakanr Eyup A$lK partisinden
(ANAP) istifa etti.

EKiM
1* Tek Grda-ig Sendikasr tarafrndan
"TEKEL'in Yeniden Yapilandnlmasrna
iligkin Genel ilkeler" adr alhnda bir kitapErkyayrnlandr.
Tiittin Eksperleri Derneli Eski
Bagkanr Ahmet Hamdi GtiMCig'un
"Turkiye'de ve Ozeilikle Dofu ve Qti-

**

neydo$u Anadolu Bolgelerinde Ttitune Yonelik Politikalar dzerine Bir

De!erlendirme" isimli kitabt

yaylnlandr.
4* TEKEL'de gegicibayan igEiler meselesi bir protokolle sonuca ballandt :
Yaklaqrk 2000 igEi 2001 ylnda 10-11
ay,2OO2 yrhnda 5 ay gahgacaldar. Bu

igEilerden isteklilet TEKEL'in diler
tiretim, idari ve hizmet birimlerine
nakledilecekler.

26* TEKEL Genel Mtd0rltiiti binasr

8* Philsa tlrunlerine fiyat ayarlamasr.

onunde toplanan ikibin dolaynda igEi
ig akitleri askrya ahnacak bayan igleme iggileri iEin eylemyaptrlar.
** Ozellikle yabancl sigaralarrn isim-

Uzun Marlboro 1.800.000 lira oldu.

lerinin kullanrldrfl sigara paketi geklinde bakkallarda satrya sunulan Eiklet sigaralann Eocuklann ilgisini Eektigi tesbit edildi. Qocuklan sigara igme-

9*

TEKEL iirunleri zamlandr. Uzun
Samsun 600.000 lira, uzun TEKEL
2000 sigarasr 1.400.000lira oldu.

llx

JTI tirtinlerine zam yaprldr. Ca-

mel Eegitleri 1.700.000 liraya
yukseltildi.
12* TEKEL'den Sorumlu Eski Devlet

ye ozendiren sigara geklindeki Eiklet-

Bakam R.Kazrm YUCELEN 1,5 yrl ara

EYLdL
11* TEKEL Genel Mtidrirhilt

ler 1 00.000 liradan satrhyor.
27* Devlet Bakam Yrlmaz KAMKO-

verdili sigaraya iEigleri Bakanr olduktan sonra tekar bagladr.

sozlegmesi Ankara'da imzalandr.
lirplu-ig sozlegmesi 37.792 igEiyr
kapsryor.

YUNLU Ankara'da duzenledili basrn
toplantrsrnda, TEKEL'de galqan mevsimlik bayan iggilerin 2001 yhnda 11
ay,2002 yhnda ise 5 ay gahgtrnlaca-

*+ Philsa ve JTI urunri sigaralann surekli zamlanmasr TEKEL sigaralanndan Samsun, Maltepe, Birinci ve Bafra'ya olan ralbeti artrdr. Bu durum-

15x ODB Akhisar'da Ttirkiye Tutun
l(rrultay duzenlendi. OOP Genel
Bagkanr Ufuk UMS, <<... Philip

lrm soyledi. Ayrrca, veto edilen Tuttin
Yasasr'mn da hiE bir deligiklik yaprlmadan Meclis'e gonderilecefini

tekar yuzde 70'lerinin uzerine glkma-

Morris ve onun uzantllarr bizim yagantrmlzr belirlememeli... > > dedi.
16* Psikiyatrik fuagtrrmalar ve Elitim
Merkezi (PAREivt), istanbul'da yaptrfr

aglkladl.
xx Elaa! SaghkM0durlu!0, kentte sigara igmeyenlerin oramru yuzde 82
olarak tesbit etti.
28x Devlet Bakanr Ylmaz KAMKO-

Tek
Grda-ig Sendikasr 19. donem toplu-ig

bir aragilma da,

insanlann yiizde

77lsinin hayatrnda en az bir kez merak
ya da ozenti nedeniyle sigara kullandrklarrnrn belirlendifini aErkladr.
17* Prof. Dr. Bingur SOMIEZ, sigara

iEenlerin de by-pass yaprlmasr gerek-

tilini ifadeetti.
20* Tek Grda-ig Sendikasr Bagkanlar
I{urulu Ankara'da toplanarak TEKEL'in ozellegtirilmesi ve buna balh

YUNL0, TEKEL'de 200.000 tonu iglenmig olmak irzere toplam 500.000
ton tuttrn stoku oldufunu, ozel sektorun TEKEL'e gore yan maliyetine tuttrn i5ledi gini belirtti.
** TEKEL yaprak tirtiin igletrnelerinde Eahgn gesici ba)ran iggiler ig1lerlerini terketrneyerek eylem yaptlar.
*** TEI{EL'den Sorurnlu Eski Derdet

da, TEKEL sigaralanmn pazar payrnln
ya bagladrgr belirtildi.

13* Tayfun TALIPOGLU, "Tutiinun
Oykusu"nii NTVde sundu.
** 1999'da 134.000 karton, 2000'de
209.000 karton kaEak sigara ele geEirilirken bu yrhn ilk altr ayrnda yakalanan kagak sigara miktannm 2,5 milyon kartonu buldugu kaydedildi.
16* Oz-Ege Tutirn Sanayi ve Ticaret
A$'nin izmir licrbah'da 15 milyon dolara mal olacak oryantal tut0n igleme
tesisi 2002 y[ Mays ayrnda hizmete
girecek

19* 2W2 Yrh Tarrmsal Destekleme
BtitEesi'nde ttrtun ureticisi igin 200

E=
rl'i'.1.il*i:tliPif:Er,-i:':i:,il

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BOLTENi

trilyon lirahk odenek aynldt.

31* Saghk Bakanhfr; Turkiye'de bir
gtinde 17 milyon dolann sigara iEin
harcandrfrm, bu rakamm Bakanhk'rn
bir ylhk biitEesinden fazla oldufunu
agrkladr.

KASIi\4,
3{< AtatrirkEii Dugiince Derne[i
(ADD), Akhisar'da "QiftEilerimizin So-

runlarr ve Turkiye Tutiinculufu" mitingi duzenledi.

14x TEKEL urunlerine zam yaprldr.
Uzun Samsun 700.000 lira, uzun
Tekel 2000 1.600.000 lira oldu.

16* "Ttitun ve Kultur" isimli kitap
TurkEe Eewisile yayrnlandr. Kitabrn
yazan Detlet BLUHM.

17* izmir it Sagtrt< Miidtirlulu, Kargryaka'da "Sigaraslz Bir Dunya" yurttyugtr tertipledi.

**

Yegilay

Derneli Bagkam Selahad-

din KAPTANAGASI, Ramazan ayntn
iEki ve sigara gibi kotii alqkanhklardan kurtulmak iqin firsat olabilece$ini
soyledi.
x** JTI, sektorel bazda 2OO0 ylnda

TEKEL'i de gegerek 120 milyon dolarhk ihracatla birinci oldu. JTI, Dq
Ticaret Mustegarhfir'nca altrn madalya
ile odullendirildi.

19x Devlet Bakanr Yrlmaz KARAKOYUNLU, TEKEL'in ozellegtirilmesinden ve bu siirecin 2OO2 ytlt sonuna
kadar tamamlanacafrndan timitli ol-

dufunu bildirdi.

20* IMF'ye sunulan niyet mekubunda, Tutun Yasasr'nm TBlvlM'de 2002
yrh Ocak ayr bagrnda kanunlagacalr
ongoriildii.
21x Philsa urtrnleri zamlandt. Uzun
Marlboro

**

2.

000. 000 lira oldu.

Bagbakan Bulent ECEViT <<...
Tiitiin Yasasr'nl aynen Elkarmak zo-

rundayz.> > dedi.
22* JTI urtrnlerine zam yaprldr. Camel gegitleri 1.800.000 Tl oldu.
x* Tirtun yasasl TBMM Plan ve ButEe
Komisyonu'nda kabul edildi.
{c{c* Tutun Eksperleri Derneli Bagkanr Faruk GdLPINAR, Ttrk tiitunculugiinde sozleqmeli uretim uygulamaslnrn tireticiyi kendi tarlasrnda rrgat konumuna sokacafrm bildirdi.
**** Z\4O lzmir $ube Bagkam Alaet-

tin

HACIMdEZZLN; Tutun Yasasr ile
getirilmek istenenin ozellegtirme de-

gil,

yabancrlaqttrma oldu!unu

soyledi.

Abdullah GUL, ttittln ureticisinin kaderiyle baq baga braklmasna kargt
duracaklarrnr ifade etti.

**

Devlet Bakant Kemal DERVIS,

MFnin 10 milyar dolarhk kedi

igin

24x Philsa, JTlve TEKEL sigaralanna
yrlbagrndan bu yana yaptlan zammln
ytizde yuzii buldufiu belirlendi.
** Devlet Bakanr Yrlmaz KAMKO-

ihale, borglar ve tutirn yasalanntn bir
an once Meclis'ten geEmesini istedi-

YUNLU, TEKEL'|n tutun ahmlanndan
dolayt2,Z katrilyon lira gorevzaran ol-

19* Tuttin altm satrm mukavelenameleri 2002 yhnda 910.000 TL.

dufiunu, bunun goztimunun de tutirnde sozlegmeli uretim oldufunu

oluyor.

ifade etti.

TEKEL'ce tesbit olunan randtmanlarl
iireticilere aErklandr. Ege Bolgesi'nde
t0t0n rekoltesinin 92 milyon kg civannda olacafr tesbit edildi.

*** Tek Grda-ig Sendikasl taraftndan
alternatif Tiltiin Yasasr tasla!r

hazrlandt.
28x "Tuttin dretiminden Vazgeqip Alternatif driin Yetigtiren dreticilerin
Desteklenmesine Dair Karann Uygu-

gini agrkladr.

**

2001 yh urunii Ege tutiinlerinin

20* DSP Bursa MilleWekili

HaYati
KORKI"IAZ ve arkadaglan, FORMULA

1 yanglannn sigara reklaml yasalt

lanmasrna itigt<in tentg" Resmi Gazete'nin 24597 nolu saytstnda

kapsamr drgrna Erkarrlmasr igin Meclis
Bagkanhfr'na yasa teklifi verdi.

yayrmlandr.
29* Turkiye'de sigara kaynakh hastahklann tedavisi igin ylda 1 milyar dolar harcandrlr kaydedildi.
** Duzce'nin Qilimli ilEesi Esenli koyti
ureticileri, sodegmeli uretim yaptrklan

olugturan partilerin

ozel girketleri protesto amacryla tutiinleriniyakillar.

ARALIK
1* Philip Morris SA Genel Miidirni
Ktirgat KOQDAG, Tiirkiye'de sigara
kagakgrhlrnrn nedenini sigara tizerindeki yuzde 70 vergi orantna bagladr. Sigarayla Savaganlar Vakfi (SSV)

24* Hukumeti

genel bagkanlan biraraya gelerek oncelikli olarak grkartllacak yasalan belirlediler. Tiittin Yasasr ilk srrada.

26* Tutiin'Yasasl 777 stra sayrsrfa
TBMM'de gortigtrlmeye baglandr.
Meclis Bagkanvekili, TEKEL'den
Sorumlu Eski Devlet Bakanr Ytiksel
YALOVA.

27* Tirtiin Yasast'nln gort-rgulmesine
devam edildi. ilk 4 maddesi kabul
edildi.

**

"Yaylada! isil Onerilebilecek
Alternatif Tanmsal Uretim Segenekle-

Bagkanr Ubeyd KORBEY ise kagakgt-

ri

hlrn arkasrnda marka imajlannl her

duzenlendi.

yerde yerlegtirmek isteyen sigara firmalanmn oldu$unu iddia etti.
9* Devlet Bakam Yrlmaz KARAKOYUNLU, Tiirkiye'nin en bi.iytik dev ku-

31*

rulugu TEKEL'in ozellegtirilmesinin
gelecekyrllarda onemli bir hedef olugturdu$unu vurguladr.
11* Cumhurbagkanr Ahmet Necdet
SEZER'in Ttitun Yasast konusunda,
< < .. . QiftEryr perigan edecekler. Ama

benim yapabilecelim bir gey kalmryor... > > dedigi iddia edildi.
12x DYP Genel Bagkanr Tansu QiLLER, Tiittin Yasast'ntn tiittin i.ireticisini sigara tekellerinin insaftna brralrtrfrmsoyledi.

1.3* AKP Genel Basl<an Yardtmcsl

Sempozyumu" Yaylada!'rnda

28* Tttiln Yasasl'nn 5. maddesi de
kabul edildi. Ancak, gor0gulmesi
2002 yhna ertelendi.

TEKEL Genel Miidiirliigti,

milleWekillerine yeni yllanm kutlamak
igin sigara ve igkiden olugan hediye

paketleri gonderdi.iEki igmeyen bazr
milletvekillerine gonderilen iEkili paketler gikayet konusu olurken, TEKEL'in memur personeline her ylbagt
oncesi verdili < <rasyon> > adt verilen sigara ve iEkiler, ilk defa bu sene
da$rtrlmadr.
** Bagbakan Yardtmctst Mesut YIL-

MM, doktorlannln sigaray brakmasrnrn salhfr agrsmdan daha riskli olacalrnr soyledigini kaydetti.
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Ttittin Oretiminden Vazgegip
Alternatif driin Yetiqtiren
dreticilerin Desteklenmesine
Dair Kararrn Uygulanmastna
IliEkin Teblig
Amag
Madde l- Bu Tebligin amacr, ',Tutun dretiminden Vazgegip Alternatif Ur0n yetigti-

ren Ureticilerin Desteklenmesine Dair
Karar'rn uygulanmasrna iliskin hususlarr
d0zenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Teblig, uygulamada gorev
alan kurum ve kuruluglarrn belirlenmesi,
Doju ve Guneydogu Anadolu Bolgesinde; Adryaman, Bingol, Batman, Bitlis,

Diyarbahr, Hakkari, Malatya, Mardin,
Mug, Siirt ve Van illerinde tutirn uretimiyle
igtigal eden ve alternatif ur0n yetigtirmeyi

tercih eden ureticilerin seEiminin esaslarr, odeme tutannrn tespitine iligkin kiterleri, odemeye iliEkin usul ve esaslarr kapsamaktadrr.

Hukuki dayanak
Madde 3- Bu Teblig, 13/0712001 tarihli
ve24461, sayh Resmi Gazete'de yaymlanan 06107 1200 1 tarihli ve 2O01,127 05 sayh Bakanlar Kurulu Kararr eki "Tut0n
dretiminden Vazgeqip AJternatif Ur0n ye-

It=::-.:- -es -r -.: - 'i.-a*_="'. :--sa _-f_- ,: _:.-<*-a
l:-e L'*:-:--:.----:--- --:*- r'.a-*-e* --:.t
lil-=
l-r.t. 5*l-,*.*:. l:-e, \tu I *-.., tr_l
3':-::a - I l-a::3a---;*s r. S ,:
.-;'-= l- l=\' :.--..=i-,:€ :.
-:i--*1\',e::.€: i::.e , :*,a::€ 5r--lu.i*
.- -:e \'.-:---.-g- Tr::: re dor;<ue: Ba.a-- gt-j .. ..ge -.a:=. r1-o-r.-<err_.
.^ Tutun l{on"jnonu: illerde \ali veia \ah
\ardrmcrsr Bagkanhgrnda : Bakanhk Defterdarhk, Tapu ve Kadastro Genel Mudurlug0, Sanayi ve Ticaret Odasr, Ziraat
Odasr ve varsa TEKEL'in ildeki temsilcisinin katrhmryla olugturulan komisyonu,
IlEe T0ttin Komisyonu: Kaymakam Bagkanhfrnda; Bakanhk, Mal Miid0rlugu, Tapu ve Kadastro Genel Miidurluju ve varsa Sanayi ve Ticaret Odasr, Ziraat Odasr
ile TEKEL'in ilgedeki temsilcisinin katrhmrla oluqturulan komisyonu,
Il PUB: Illerde, Bakanhk il Mudurluklerinde gorevli Proje ve istatistik $ube Mtid0r0
bagkanhlrnda en az ug teknik elemandan
olugan ll Proje Uygulama Birimini,
Ilge PUB : IlEelerde, biri bagkan olmak
uzere ug teknik elemandan oluqan ilEe
Proje Uygulama Birimini,
Uretici: Fiilen tanmsal uretim kaynaklarrnr kullanan tarrmsal faaliyet iEinde t0tun
iiretimile igtigal eden, "Tutiin Ekim C0zdanr"na sahip ve tut0n uretiminden vazgeEerek alternatif urun yetiqtirecek ve

desteklemeden yararlandrnlacak olan
nerccl< kicileri

QiftEi Belgesi: Maliye Bakanhgrnrn
tarihlive 24248 sayrh Resmi
Gazete'de yaymlanan 237 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Yonetmelili uyarrnca Zi02/1212OO0

raat Odasr bulunan yerlerde, bu Oda tarafrndan verilen; Ziraat Odasr bulunmayan yerlerde ise iVilge Mudurltgri tarafrndan duzenlenen belgeyi,

Odeme yaprlacak i,ireticiler

.tladde 6- Odemeler, bu Teblilin 2'nci
-:::es.:ce belirtilen il srnrrlarr iEerisin:: :aa-',:: :fstet-en ve Tutiin Ekim Ctiz-

: i-:: :: urelicilerinden; tut0n
-::'-i-:-:.::: , -':ecerek alternatif 0run

: a -.--..a sa:..

a:-,r-_1 :-:--::.-:t_ le:cih eden ureticilere
:-- :t:a,: ::.a::s-s :.:ia< lzere yaprhr.

.{tematif urun programrna iliqkin du\urunun yaprlmasr
itadde 7- ." liqe .\'r-:c;rijxleri vasrtasryla
altematif Jrun p:ocramr caLsmasrnrn yapilacagt konusunda ureticiler bilgitendirilir. Alternatif Urun Programr kapsamrndaki desteklemelerden faydalanmak isteyen ureticilerin en ges 01/l4artf2O02 gnn0 mesai saati bitimine kadar ll4lEe Mudiirluklerine bagvurmalarr gerekir.

Alternatif i.iriin ekimini/dikimim tercih
eden 0reticilerin belirlenmesi
Madde 8- Program kapsamrndaki illerde, Tutun 0retiminden vazgegerek alternatif urun ekimini/dikimini tercih eden
ureticiler, alternatif tirrin 6demelerinden
yararlanabilmek amacryla, aqalrda belirtilen belgeleri uretimin yaprldrgr yerdeki

ITllge Ttit0n Komisyonlarrna teslim
ederler.
a) TC. Kimlik Numarasr olan N0fus C0z-

danrnrn ash ve iVilge PUB tarafrndan
onayh fotokopisi,

b) Qiftqi Belgesinin ash ve illilge pUB tarafrndan onayh fotokopisi, (Qiftqi Belgesinin ash, iizerine gorunur geklde "Alterna-

tif

Urun Programr Odemesinde

Esas

Alnmrgtrr" ibaresi konulduktan sonra,
Ureticiye iade edilir. Uretici, QiftEi Belgesinin ashnr beg yl stireyle saklamak zorun-

dadrr. Yrh iEerisinde, iireticiden bagka
amaglarla Qiftgi Belgesinin ahnmrg olmasr ve ahnan belgede herhangi bir degigik-

lik olmamasr halinde, bu belge tekar
ahnmaz.
c) V.ergi kimlik numarasrnr gosterir belge,

tigtiren Ureticilerin Desteklenmesine Dair
Karar\n 5'inci maddesi uvannca hazrlan-

Tutun Ekim C0zdanr: TEKEL tarafrndan
tut0n ekicilerine verilen belgel,
Taahh0tname: Bagvuru sahibi ureticilerin ttitun 0retiminden vazgegerek, Bakanhkqa aErklanan alternatif r.ir0n veya
ur0nlere geqig yapacagrnr taahhut eden

e) Alternatif Urun Programrndan yararlanma BaEwruve OnayFormu (EK 2),
f) Alternatif Urun Tercih ve Onay Formu
(EK3),

ve EK I 'de ornegi yer alan belgeyi, ifade

ml€tlr.

g)

eder.

Tanlmlar

Altematif iinin programrnrn uygulamasrnda gorevli kurum ve kuruluq-

belge.

Madde 4- Bu Tebligde gegen;
Bakanhk:Tarrm ve Koyigleri Bakanhgrm,

Devlet Bakanhlr:Hazine Musteqarhgrnrn
bagh oldugu Devlet Bakanhfirm,
M0stegarhk Hazine Mristegarhf rnr,
Kararname: "Tutun dretiminden yazgeqip Alternatif 0run Yetigtiren dreticilerin

lar
Madde 5- Ul,gulama. teknik olarak TUCEM ile i[ilEe ,\udurlirkleri tarafrndan:
odemeler ise lt Ilqe Tutun Komin'onlan
kararlan dogrultusunda,lt-iste5arhk tarafrndan vaprLr.

d) Uretim bilgilerini gosterir, adlarrna kaylth Tritun Ekim Crizdanr,

Tarrm arazisinin aidiyetini gosterir

1) Tanm arazisi bagwru sahibi ureticiye
ait ise: Tapu Sicil Mtidtirl0g0nce miiracaat yrhnda onaylanmrq tapu sureti,

2) Tanm arazisini tapu hissedarlarrndan
birinin kullanmasr durumunda ise; tarrm
arazisine ait tapu sureti ile birlikte, diger
hissedarlara ait bilgileri igeren EK 2'nin
onafr sureti,

[s

#

rtrmx exspenuni
oenxe6i

e0LTExi

3) Tarun arazisinin maliki olmug, ancak
tapuda mirasgrlarr adrna intikal yaptrnl_
mamlg ise; veraset belgesi ile adlarrna

vergi kaydrna gore veya herhangi bir bel_

tespit yaprlmrg ise; bu mallann kadastro
beyannamesi veya tapulama tutanagln_
da tespit maliki olarak belirtilen gahrs
ta_
rafrndan halen kullanrtdrgrna iliEkin
tek_
nik eleman ve muhtar tarafindan mr.igte_
reken imzalanmrg kegif raporu,
12) Tapunun niteligini gosteren tahsis
bolumunde tarla, bag viya benzeri bir
ibare bulunan yerlerde; itlilge pUB tarafrndan riretimin yaprldrgr mahalde incele_
me yaprldrlrm soz konusu arazide tr.itun
irretimi yaprldrfrnrn tespit edildigine dair
kegifraporu,

guncellegtirilmig tapu belgesi,
4ll?* arazisi bagka bir gergek veya tii_
zel kigiye ait ise; kiracrht, yarntrk,
ortak_
grhk ve benzer tanmsal uretimte
igtigal
eden tireticilerden, kira sozlesmesi
ve-ki_
raladrgr veya yancrhk yaptrgr arazinin
sa_
hibine ait Tapu Sicit Mudrirl0g0nden
onayl tapu kaydr ve ayrrca arazi sahibinin
desteklemeden yararlanmayeicalrna
dair
noterce dr.izenlenen vekaletname.
5) Tarrm arazisi Hazine adrna tespit ve

tescil edilmiE ise; bu arazinin zilyetlii<le
ik_
tisabr m0mkr.in olmadrsrndu., tu.,-

yedlerine Dewi Hakkrnda Kanun"
uva_
rrnca, Hazine adrna tescil edilmis oldu_
!undan, tarrm arazisini igleyen gahsrn bu
yeri Milli EmlakM0drirhigri veya
Mal Mti_

drirl0gtinden kiraladrfrna dair kira

sozlegmesi,
7) Tapusu padigahhk doneminden
kalma
ve taglnmaz mahn bulundufu, mahalde
kadastro yaprlmamrE ise; bu tip tagnmaz

mallar rizerinde riretim yupurriuln tug,n_
maz mala iligkin yoklami kaydr, tapu
kay_
dr veya vergi kaytlanm ibraz etmeteri
ve
bu belgelerin muhtar ve ihtiyar heyeti
ta_
rafrndan onayh suretleri,
8) Tarrm arazisinin m0lkiyeti vakrflara ait
ise; ilgili vakrflarla yaprlmrg kira sozlegme_
si ve onayl tapu sureti,
9) Tanm arazisi koytrizel kgitigine ait ise;
muhtar ve ihtiar heyetinden alrnacak
koy senediile birlikte koye aidiyetini gos_
te,rir tapu kaydr, bu araziye iligkin kira

sozlegmesi,

10) Mrilkiyeti ihtilaflr veya dava konusu
olan tanm arazisinin, kadastro srrasrnda
tapu kaydr uygulanarak tapu maliki ve
mirasgrlan adrna tespit iglemi yaprlmrg
ise; mallann Kadastro Beyannamesi
veya
Tapulama lirtanalrnda tespit maliki ola_
rak belirtilen gahrs veya miiasErsr tarafrn_
dan halen kullanrldrfrna iligkin teknik
ele_
man ve muhtar tarafrndan m0gtereken
imzalanmrg kegif raporu,
1l) Mulkiyeti ihtilaflr veya dava konusu
otan tarrm arazisinin, kadastro srrasrnda
tapu kaydrnrn bulunmamasr nedenivle

gal eden ureticilerin muracaatlan r,ruri.,_
da beyan ettikleri bilgilerde gergege aykr_
n Deyan veya verdikleri belgelerde sahte
evrak tespit edilmesi durumunda. hakla_

rrnda ilgili Cumhuriyet Savcrhklarrna suq
duyurusunda bulunulur.
Bu Tebligde belirtenen ilgili mercile4 ken_
dilerine ibraz edilen ve odemelere esas
tegkil eden belgelerin gergeklifiini aragtrr_
makla yrikum[idur. Bu yrikrimhittig0 ye_
rine getirmeyerek haksrz yere odeme ya_

prlmasna neden olanlar ile haksrz
vlre
odemelerden yararlanmak rizere sihte
veya igerili itibariyle gerEek drgr belge
dti_

Girdi <idemesinin tespitine itigkin

uru_

zisini igleyen Eahsrn bu yeri Milti Emlak
MfidrirhigLi veya Mal Mtidtirhigtinden
ki_
raladrfrna dair kira sozlegmesi,
6) Tanm arazisinin tapusu padigahtrk
do_
neminden kalma ve tagmmaz mahn
bu_
lundu[u mahalde kadastro yaprlmrg ise;

fu 3razi,4071 saytr "3Mart iSqOOg2_i
Tarihi ve 43 i Sayh Kanunla Hazineye
Ka_
lan Tagrnmaz Mallardan Bazrtarrnrn Zil_

koy/mahallede trit0n uretimiyle igtigal
eden ureticiler tizerinden yaprlrr. Bu Je_
netimler srrasrnda, trjtrjn rlretimi ite isti_

geye dayanmadan zilyetlige i"ti.,aden

esaslar
Madde 9- dreticiler; segmig olduklan al_
ternatif urirn ve/veya uninleri illllge Tritun
Komisyonlarrna bildirir. Girdi iEin dekar

basma odeme miktan, ABD Dolan baan_
da Bakanlk ve Mtistegarhkga tespit

edilir

Bakanlkga Erkartrlan ig genelge lle
fVllge Trit0n Komisyonlanniauyu-.tur.
v.e.

Il4lge PUB, arazi briyrikl0klerint iikkate
alarak her tireticiye verilecek girdi ode-

mesi tutanru hesaplar.

Bakrm ve hasat cidemesinin tespitine
iligkin esaslar
Madde 10- Balam ve hasat iEin dekar
basma odeme miktanABD DoLn bazn_
da Bakanhk ve Mristegarlkga tespit
edilir
Bakanlkga grkartrlan ig genelge ile

v.e.

Komisyontanna- duyu-rutu4
fflfSe 191Un
Illlge PUB, her 0reticiye verilecek bakrm
ve hasat 6demesi miktarnr arazi btiy0k_

ltklerini dikkate alarak hesaplar.
Yukanda bahsi gegen tum odemeler.

Mristegarlkga kaynalrn Bankaya aktardr_
g tarihteki TC. Merkez Bankasr ABD Do_
lan doviz ahg kuru esas almmak suretiyle
T0rk Lirasr olarakyaprlrr.
Illlge PUB'nin yapacalr kontrollerin so_
nunda tek ylhk velveya
Eok yllk tarla bit_
kilerinde, Erlcg sonrasrnda girdi odemesi,
hasat sonrasmda da balqm ve hasat
ode_
mesiyaprlr. Meyvelerde ise, girdi odeme_
si ile balom ve hasat odemesi dikim
son_
raslyaPilr.

Odemelerin denetimine iliEkin gcirev
veyetkiler
Madde I 1- Uygulamaya y6nelik islemler
igin yaprlacak olan denetirnler Bakanhk
tarafrndan yrinitultir. Karamame kapsa_
mrnda alternaiif unin programrna yone_
lik iElemlere iligkin yaprlacak gerekli de_
netimler Bakanlk adna Bakanlk Teftig
Kurulu Bagkanlfr tarafrndan yaprhr. Bal
kanhk mufettiglerinin denetimi, 6mekle_

me yontemiyle belirlenecek il,

I

#

ilge,

zenleyen ve kullananlar ile beyandJulu_
nanlar haklqnda gerekli cezai ve dijer ka_
nuni iElemler yaprlrr. Haksrz yere yaprlan

odemele4 6183 sayh "Amme fUacatta_

nn Tahsil Usu[i Hakkrnda Kanun" h0_
kumleri gergevesinde haksrz odemevi

sallayan belge veya belgeleri duzenleyen
gergek veya.ttizel kigiler ile odemelerden

yararlananlardan geri ahmr. Soz konusu
gergek veya ttizel kigiler haksrz yere yapr_
lan bu odemelerden mu€tereken ve mli_
teselsilen sorumludurlar.

Komisyonlar
birimleri

ve proje

uygulama

Madde 12- Uygulamanrn etkin $ekilde ve
koordinasyon iEerisinde Wrutrilmesi
amacryla olugturulan iyilce Tutr.in Ko_
pUB u" MpUB'nin gu_
3isyonlau i/ilEe

hgma gekilleri agalrda belirtilmietir.
a) Il T0t0n Komisyonlarr; merkez ilEe ve
balh koyterde ilge Tuttin Komisvoilarr_
mn yapmakla yrikrimhi olduklan jorevle_
riyaparlar.

b) Alternatif drrin programndan

yarar_

lanma Bagvuru ve Onay Formu (EK 2) ile
diger ekleri 0reticiden alan iVilEe Tritun
Komisyonlarr, mr.iracaattaki bilji ve bel_

gelerin dolrutujunu aragtrrarat en geE
20 grin igerisinde, r.ireticinin Atternatii
Urun Grcih ve Onay Formunu (EK 3)

onafar veya reddeder.
Bagwrusu kabul edilen 0reticiler icin
Illlge PUB'lerince giftgi elitim gahgmaia_
c).

nna baglanr.

Girdi ridemelerinin denetimine iligkin
gcirevve yetkiler
Madde 13- Girdi odemeleri, alternatif
tirtinlerin grkrg/dikim zamanlan dikkate

ahnarakyaprlan tarla/bahge kontrolleri_

ni mriteakiben iyilge Tritrin Komisvonla_
nnca Alternatif drtin Kontrol ve Onav

Formu (EK 4) drizenlenir; if/tge eAA
arazi btiyrikhiklerini dikkate alarak bu

[g
.

TUrUN EKSPERLER|

oenueGi
aUrrerui
Teblifin

9 ve 10'uncu maddesinde bdirtilen esaslar dolrultusunda iiretici baada

girdi odemesi miktarrm hesaphrve

Tilttin Komisyonlanna

gffi,

ll{qe

llqe

AlsGd Oderre

Ttitiin Komisyonlan iiretici banda
natif dri.ln Prograrru Tirb3n
si Hakedig Belgesi (EK 5)

drffi.

lSe

Fb
(E( O tqtd
amacryda il fumn KorrisrqlilrE gqF
TirtLin Komisyontan Gird Oderned

kediE icmal l-jstelerini

derirlel I futun l{ombj/qlarmca lgelerden gelen Girdi Oderneri lld€G icmal
Listesindeki bilgil€rin lcr$la€tnlrnasl sonucunda, eksildik rya usdsfrzl0k tespit
edilrnemesi halinde, 6demeye iligkin komisyon karannn bir niishasr ilge Ttit0n
Komisyonlanna gonderilir; il Tuttin Komisyonlan en geg 10 giin igerisinde Girdi
Odemesi Hakedig lcmal Listelerinin bir
ni.rshasrnr istatistiki bilgi igin ttiCEt"l'e
gonderirler. Bu durum on denetimin baglatrlmasr igin Teftig l{urulu Bagkanhgfna
bildirilir. Bu tarihten itibaren 40 gtin igerisinde, Teftig lfurulu Bagkanhlrnca gorevlendirilecek m0fettigler tarafrndan ornekleme yontemiyle on denetim yaprhr. On
denetimler srrasrnda yaprlan iglemlerde
usulsiizl0k bulunup bulunmadrlr tespit

edilir. Bir usulsrizltik tespit edilmig ise,
kimlere iligkin oldulu biryazr ile iVilEe T0tiin Komisyonlanna bildirilir. On denetime baglama tarihini takip eden 40 g0n
sonraya rastlayan mesai grintine kada4
6n denetim yapan m0fettigler tarafrndan
kendilerine aksine bir bildirim yaprlmadrysa it TutLin Komisyonlan Cirdi Odemesi Hakedig lcmal Usteleri ile Alternatif
Uriin Programr Tiit0n Girdi Hakediq Belgelerini, odemelerin yaprlmasrm teminen
M0stegarhga gonderirler. On denetim yaprlan veya yaprlmayan itlilgelerde daha
sonra tespit edilebilecek usulsiiz iglemlerle ilgili sorumluluklar ortadan kalkmaz.
Uygulamalar, on denetimin yarunda
mevzuatln ongordrigti her tiirlti denetime detabidir.

Baklm ve hasat ridemelerinin denetimine iligkin giirevve yetkiler
Madde f+- iVilge PUB arazi briytikl0klerim dikkate alarak, bu Tebligin lO'uncu
maddesinde belirtilen esaslar dogrultusunda, 0retici bazrnda balqm ve hasat
odemesi tutannl hesaplayarak MIge Tut0n Komisyonlarrna gdnderirler. l{omisyonlarca, balqm ve hasat 6demesi futannn hesaplanmasrm mriteakiben, uretici
bazrnda Alternatif dnin Prograrru Tiitirn
Bakrm ve Hasat Odemesi Hakedig Belgesi (Ek7) diizenlenir, ilge T0t0n Komisyonlan Bakrm ve Hasat Odemesi Hake-

4 ird liehii @(q hfid rrn-

of fmrnXo@utnngneihr
tTtlfithirynn
fgrhturgF
bnB&nrc]Hl{ftftHlinffi5Hgkhhg&glfumsr>

qrrda, rka*|' wya rnlq--lt E$
efrrsrui Hrde Oar:f fgAr b

n*ryr kniln ti rrEra f5e Tft}t
Xartryrkrn grrd€fi, i nnfr lO

eri ggg 10 gih grtlnde BaFlasat Odernqi Fhlc@ Icrrnl
tistderinin bir n0shasuu IstatiSiki bilgi
igin TUGEfyl'e g6nderirler. Bu durum 6n
denetimin baglahlmasr igin Teftig ltrrulu
Bagkanhlrna bildirilir. Bu tarihten itibaren
40 gun igerisinde, Teftig Kurulu Bagkanhlnca gorevlendirilecek m0fettigler tarafrndan drnekleme yontemiyle on denetim yaprhr. On denetimler srrasmda usuls0zl0k bulunup bulunmadrlr tespit edilir. Usulsrizl0k tespit edilmig ise, kimlere
iligkin oldugu bir yazr ite iVilge Ti.ittin Komisyonlanna bildirilir. On denetime baglama tarihini takip eden 40 g0n sonraya
rastlayan mesai giiniine kadar, on denetim yapan mrifettiglerce kendilerine aksine bir bildirim yaprlmamasr halinde; Komisyonla4 dilzenledikleri Bakrm ve Hasat
Odemesi Hakedig lcmal Listeleri ile Alternatif.Urtin Programr T0t0n Bahm ve Hasat Odemesi Hakedig Belgeleri odemelerin yaprlmasmr teminen Miistegarhfia
gonderirler. On denetim yaprlan veya ya-

lsn re

prlmayan illilgelerde daha sonra tespit
edilebilecek usulsuz iglemlerle ilgili so-

rumluluklar ortadan kall<rnaz. Uygulamala4 on denetimin yamnda me\zuatn

Banka arasrnda yaprlan protokolle belir-

leri, Bankaya hizmetleri kargrhfrnda, bu

feilg

l€pcamnda 0reticilere yaprlacak

oMerin % 0,5'i kadar, komisyon oder- i Te.m Frornispnlan, bu Teblilin 9
E l0'urrcr nraddelerinde belirlenen
€d' 6grulusnnda tespit edilen girdi
odernei ile balqn

rre lrasat 6demesi

tu-

nlanna l[$<in icnnlleri M0steprhga,
Hg rcin ise T0GElt'e bildirirler Mtistegafth tresaphnan trtan 6demeye

esas

olmak 0zere Banlqya aktanr. Gerekli tutann Bankaya aktanlmasrn muteakiben
Banka tarafindan {ireticilere odeme yaprhr. Odemeye iligkin icmal bilgilerine ait

dolacak ihtilaflann g6z0m0nde illilge
Tiitrin Komisyonlarr yetkilidir; ihtilaflann
goz0m0nri miiteakiben ilgili bilgi ve belll Tutiin Komisyonlarmca bilgi igin
TUGEIvI'e ve Mristegarhla gonderilir.
ge-ler

Alternatif tiriin destelinden faydalanamayacak iireticiler
Madde 17- Alternatif 0run destefinden
faydalanamayacak olanlar:
a) Tttrin ekimi yapan ve alternatif 0njn

destefinden faydalanmak uzere muracaat eden iireticilerden gergele aykrrr
beyanda bulunanlar,

b) Devletin htikiim ve tasarrufu altlnda
bulunan ve kadastro gahgmalarr srrasmda kamu yaranna tahsis edilmig bulunan
kamu ortak mah nitelilindeki mera, yaylak ve krglak olarak tespit edilen tagrnmaz

mallarda: Medeni Kanunun 912'nci
maddesi, 3402 sayrh "Kadastro Kanunu'nun 16'ncr maddesinin (b) bendi ve
4342 sayh'Mera Kanunu" hiiKimleri

dngordugti hertiirlu denetime de tabidir.

uyirnnca ozel mtilkiyet konusu olamaya-

Illlge Tutiin Komisyonlan, mevcut bilgi

cafindan, bu tagrnmaz mallar uzerinde

ve belgeler rgrlrnda usulsirzltlft tespit etmeleri halinde; durumu, Ilge T0tiin Ko-

t0t0n tiretimi yapan iireticile4
c) Kamulagtrrrlan yerlerde t0ttin 0retimi
yapan 0reticiler,

misyonlarr it tritun Komisyonlanna, il
Tiitrin Komisyonlarr da T0GEIvl'e, M0stegarhfa ve Bankaya bildirirler.

ozel

hukuk tuzel kigileri ile kamu kurum ve

Odemeler igin gerekli finansman
Madde 15- Program kapsamrndaki illerde, T0tun iiretiminden vazgegerek alternatif Orun ekimim/dikimini tercih eden r.ireticilere yaprlacak odemeler igin gerekli
finansman uluslararasr finans kuruluglanndan sallanan kaynaklardan karylarur.
Odemeye iligkin esaslar

Madde lG TEKEI,2001 yrh lompanya
d6neminin bitiminden sonra. ii'retici baznda; 0retimin )'aptldt6 il wya i(e bdirUlmekzurAiyie, ekim ahnrn, alrm milAanru, ortalama ahm bfuim F5,affin, mab,eti,
toplam ddernehrtanruve ilgtr Hlgileri istadstiki bilgi i$nTUAEM'e iletir. Odenelere iligkin usnrl ve esashr HOstegaftk

d) Ttittin uretimiyle igtigal eden

ih

kuruluglan,

e) Orman arazilerinde ttitiin iiretimiyle
iEtigal edenler,

f) Tarrm arazisinin sahibi olmrJE ve

m!

rasgllarr da bulunamryor ise, bu arazilerde iiretim yapanla4
g) Hazine arazilerinde ecri misil 6deyerek

iiretim yapan rireticiler, altematif rirtn
destelinden faydalanamazlar.

Yurudiik

i[adde 1& Bu Tebli! yayrmr tarihinde
yunulugegirer.

Yiiriitrne

1$ Bu Tebli[ htik0mlerini HazineMOsteEarhfirun bafh oldugu Bakan ile
Tanm ve Koyigleri Bakam birlikte y0rutiir.
Ittadde

r0nix exspeRuni
DERNEGi

e0LTExi

I

kaldrnlmasrndan sadece Dogu G0neydo-

ATTERMTiF

gu'nun etkilenmediji, yeni iritUn
Kanu_
nunun grkmasr durumunda Destekleme

URUN

me baglandrlrna ve Tekel Ozellegtirme
kapsamrna alnrp ttittin satm almasr
da

almlarrnrn 2002 yrhnda kaldnlmasr
hLik_

dugrinrilmedigine gore bu durumda
0tke_
mizde t0t0n uretimi yapamayacak
difer
bolge tireticilerinin hangi gerekg"
ile kip-

rnnlicirrin

sam drEr brrakrldrlr merak konrrldur.
Teblig'de alternatif 0rtinlerin neler

nuqciununprinlnni

oldufu

.,
Faruk GdLPIMR

konusunda da herhangi Uir agrklama
y1_
prlmamrEtrr. Ureticiye t tulart jOOZ,ve
[a_
dar mtiracaat hakkr tanrnmaktadrr.
Oysa,

Eu anda 0retici kendisine sunulan alterna_

Tutrin Eksperleri Dernedi
Yonetim Kurulu Baskani

tifin ne oldulu hakkrnda bir fikir sahibi
biL
degildir.

Boyle bir projenin stok olugturan yoreler

igin gerekli oldulu oteden blri
soylenme_
sine ralmen ilk kez somut bir
Ealigma ya_
pilmrg olmasr sevindiricidir. euiip

prqje,

yllar once 0retim planlamatan iie'lirjitte

hayata gegirilmig olsa ve tritun
siyaset us_

tii.tutulabilse bug0n trituniin ektnomiye

yrik oldugundan bahsedilemeyecegi
orta_
dadrr. Bu Ealgmanrn tiretim fazlair
olan
yoreler iEin gereklili!i gerEegi,
klrsal arazi_
de aile ziraatr qeklinde yetigtirilen
ve ig ve
drg ahcrlann ragbet ettigi tritunlerimizin
al_

ternatifinin. olmadrfr gergelini degigtir_
memektedir.

Tebtig ile, ADryA,lAN, BiNCOL, BAT_
MAN, BiTLiS, DTYARBMIR, HAKKARi.

Yeni Tritrin Kanunu
Erkmamrgtrr. Onri_
yl t0t0n riretimi ile ilgili belirsiz_

muzdeki

likler s0rmektedir.

Tarla hazrrhlr yaprlmasr gereken
Kasrm_
tuahk aylarr gegmekte, girdi, bakrm ve
ha_
sat cidemesi geklinde isimlendirilen
des_
teklemelerin hangi olg0 ve kiterlere g6re
tespit edileceji konusunda da hiE biiay_
nntr bulunmamaktadrr. 13 Gmmuz
2001
tarihli Resmi Gazetede yayrmlanmrg
olan
Tel}S'!9
net setir farkrndan,.i, uaii_
4tt{
mektedir. yrltrk net gelirin ve farkrnrn
da
hangi esaslar uzerinden belirleneceli
ve
odemenin milctarrnrn ne olacagr konu"sun_
da da bir ayrrntr bulunmamataiarr.
Cjretici
garflannr ve ne olacalrnr bilmedigi
bir d0_
zene kendisini kogulsuz teslim edre
duru_

MAT.ATYA, MARDIN, MU$, SiiRT
ve vAti
gibi.Dogu ve Guneydolu Anadolu
Bolgesi
illeri kapsama ahnmrg, Adana gibi
az da
olsa tritun 0reten ilimizin yanr srra
Hatay

Bu.durumda uygulamanrn, ttittinden
de_
liEik nedenlerle de olsa v€zgegen riretici_
lere sosyal bir yardrma don0lmekten
ote_

ra Karadeniz Bolgemizde otup
ttit0n 0reti_

ye gitmeVegeli anlagrlmalctadrr. 1994 yr_
lmda ttittinde kota uygulamasr ile birlifte
son tig yln ortalamasrmn diktirilmeyen
miktarr igin tig yl boyunca odenen
tazmi_
natlara benzeyeceli akla gelmektedir.
Zira
o yllarda hem uretilen ttit0nlerin tamaml

gibi Grineydofu da otup ciddi miktarda
trittin 0reticisi olan ilimizin ise neden
kao_
sam drgr tutuldugu tarafimrzdan anlasrla_
mamlstlr. Kriter Tekel drgrnda ahcinrn
olmamasr ise, Hatayin, Aainu'n,n yun,ri_

cisi olan ancak ozel sektorun otmadrgr

Tiabzon, Akgaabat,
$ebinkarahisan Gerz"e
gibi tutun tiretim merkezlerinin neden

Prfje jrprnja tutuldugu aErktrga kavugtu_

rulmahdtr. Ege Bolgemizde g0 alrm
nokta_
srnrn tticcarrn olmadrlr yaktagtk yanstnrn

oa durumu Dogu, Ctineydogu,dan
farksrzdrr. Ayrrca bugun gerek Karadenizde

munda brrakrlmaktadrr.

destekleme kapsamrnda satrn alnmrg,
hem de kigisel nedenlerle krsrtl uretim
fJ_
panlara tazminat odenmisti.
Vne Teblig ile Tritrin Ekim Belgesinin yanr
slra tapu yada kira kontratlan ile arazide_
lerlendirilmesi esas ahnmaktadrr. Oysaki

tilkemizde tr.ittin tiretilen arazilerin blyrik
krsmricar dedifimiz kiralama geklinde ya_
pllmaktadrr. Ozeilikle feodal yaprrun
ha_
kim oldulu Do{u ve Gtineydogu bolgele_

gerekse Ege Bolgesinde tuccar
olarak ta_
bir ettilimiz ozel sektor alcrsr olmasrna
ralmen Ege trittintinr-in at,mr yap,lan
son
yl olan 2000 urununtn %53 rjnl Tekel,in
aldtlr ve onumrjzdeki yl ttitun almayaca_
grna gore bu %53,trik tritfin0n
ureticisinin
ne olacagr da projel
Eare diye

kemizde arazilerin miras yolufa purEutun_
olgt ve pek Eogundan kadastro geEmedigi

mahdrr. Ttitiinde Destekleme altmiannrn

Odeme bir defaya mahsusrur ve tritrin
ve_

lurulun tarafrndan
sunanlar

kamuoyuna agrklan_

rimizde arazi sahibi ile iEleyen "yancr
laaa

canan" denilen r-ireticiler arasrnda biyuk
problemler grkacalr ortadadr. Aynca"0l-

de birgergektir.

tigtirilen toprak vasfr gozonr.inde tutulursa,
bir ylhk donemin ytiz binlerce tutun
tjreti_
cisinin hayailnr sonraki yllarda da saglklt
bir gekilde geEirmesine yetmeyeceli
ortadadrr. Bu nedenle tutun uretiminin

oldufu

fazla

t0t0n0n ticari deler ifade etme_
difi yorelerimizde tiE yldan az olmavan
projeler deweye sokulmaldrr.
ve

Teblig'de dikkati Eeken bir bagka husus
ise

6demeye hak kazanabilmek icin
yaprlmasr gereken b0rokatik iglemleiin
karmaErkllr ve stirecidir. Beyan esasrna

dayah bilgilerin

dolrululu

konusunda so-

rumluluk beyan edene otdufu kadar bu
amagla teEkil ettirilmiE komLyonlara da
ytiklenmektedir. Dolaysryla, komisyon
uyelerinin her turlu aynntly incelemesin_
oen daha tabii bir Eey olmayacaktrr.
Sure_
cin nasrl igleyece{ini 6zetlemek gerekirse,

ureticinin l.l,Iart.2}02tarihine kidar bas_

vurmast durumunda;

a-Komisyon uyeleri once alternatif
tirunlerin eknr/dikim zamanlnl dikkate

alarak tarla bahge kontrolleri yapacaklar;

b-Kontrolden sonra, Alternatif drun Konr

rol ve Onay Formu dtizenleyecekle4

c-lVllge Proje Uygulama Birimi bundan
sonra arazi briyukltilrine gore uretici ba_

zmda girdi odemesini hesaplayacak ve

bagh oldugu Ttitun Komisyonuna gonde_
recek,

d-Komisyon, Hakedig Belgesi dtizenleve_
cekve ilEe Tttr.in Komisyonlarr icmal liste_

lerini ll TLitun Komisyonu'na gonderecek,
eJI T0ti.in Komisyonu bir usulsrizl0k
tespit
etmezse, odemeye iligkin Komisvon
kaia_
rrnrn bir nushasrnr ilEe Komisy.onuna yol_
layacak, diler ntishasrnr ise T(.IGEM,e
yol_
layacak,

lPl9ylrrrn, on denetimin

bagtamasr igin
Teftig lturulu Bagkanigrna bitdi_
IUCEM
rilecek,

g-On denetim esnasrnda usulsrizluk
bulu_

nup bulunmadrfr aragtrrrlacak, varsa. il

veya llge TritLin Komisyonlanna bildirile_
cek.
h-On denetimin bagladr!r tarihten itibaren
4u gun.sonraya rastlayan gr.inrin mesai
bi_

Irmtne kadar aksine bir bildirim yaprlma_
mrgsa, il Ttttin Komisyonlan icmal
iistele_

rini bu Mtistegarhf a gonderecekle4

i-Mtistegarhk, anlagma yaptrlr Bankaya
nesaptanan tutarr aktaracak.

B.utun bu karmaErk stirecin nasrl
igleyece_

gi, ne kadar zaman alacajr, tiieticinin

hangi ihtiyacrna ne olgude cevap verebilecegi, dahasr t0t0n gibi bir gelirdln yoksun

kalan ureticinin tum bu formaliteleri
ta_
mamlamak igin verecegi emelin tritun

uretlrken verdigi yogun emeli aratmaya_
cafr anlagrlmaktadrr.

runix E<spER-Ei
oennsBi
e0t-rEili
bir gtler yuz, ardrndan da "Eksper

Be1r

trituniim naul? Bag fiyata girer mi?, Hatta
hatta, "biraz yardrm ediver de Eocuk
evlenecek, ev yapacafrm" ve benzeri
masum talepler bekliyoruz. Fakat o da ne?

Bunlarn go!u, hatta neredepe higbiri

yok. Ekici solgun, moralsiz, sanki tizerine
ol0. toprajt serpilmig sonunun geldigini
ifade eden biry0zle "bundan gayrr ne olur?
Ne verirsen ver" der tawrla bakryor ytizti_

mtize. Verim d0g0k, kaliie driEtik ama ne
tek bir kelime ne de tek bir soru var soru_
lan. "Seneye ne olacak? Siz yok musunuz?

BIIRA$I

Devlet yok mu piyasada? Siz olmazsamz
halimiz nice olur? Tuccarla bir bagrmrza
biz nasrl baga grkanz?', Hatta bazrlan
gimdiden umudu ttimden kesmig "seneye
tuttin yapmayacajrm abi,' diyor. yani arka_
daglar t0trincri sessiz amd nasrl bir sessiz_
lik biliyor musunuz? Hani volkamn patla_
m3dan onceki sessizligi, sakin ama hangi
sakinlik biliyor musunuz? Hani frrtrnaaan
onceki sakinlik..

Derken bayram yaklagryor arifeden bir
onceki gtln; ne tesadtlf ki bayramdan son_
ra meghur T0ttin Yasasr da gkacak Hani
Philip Morris'in, pardon WlFnin dayattrfi,

pardon pardon hazinenin hazrrlatt{r
Ttit0n Yasasr. O gune kadar tesp-it
gahEmalarrnda goriilmeyen t0ccar (Alaat_

tin'in cini gibi!) bir anda ortaya grkrveriyor
ve bir gece yarst operasyonuyla ttitiinieri
gormeden, kahvelerde k6y adamlan vasr_
tasr ile kogan tabir edilen ttitrin ekici rire_

tim

cuzdanlarrnr istisnasrz baE fiyat
iizerinden ahm soztj ile topluyor ve arif€
g0nri ortalama balya bagrna 20_25 hatta
100-150 milyona kadar avans veriyor. fu_
kadaglar, yanhg anlamayrn tiim bunlar
Trirkiye Cumhuriyeti'nin Ege Bdlgesi'nin
Akhisar ve di!'er dm noktalannda oluyor.
Hani o yiizbinlerce ton hittin stolarnun
bulunduju, tiittin ii'reticisinin illke eko_
nomisine btiyUk ytik otdufu iiLlkenin Ege

Bolgesinde. Hani Tekel'in brralan eski

Yil 2001, aylardan Kasrm ardrndan fuallk.
Ege'de trit0n tespit galgmalan yaprhyor.

Biz. Akhisar'dayrz, Ege tLit,.incutUdrinrin,
belki de Ttirkiye trituncriltigrinUn t<atUin_
deyiz. $imdi eminim herkes (bu sektonin
igindeki) "ne var bunda? Her yl bu zaman_
lar. tespit gahEmalan yaprhyor" diyecek;

yok hayr bu
efendiler.

yl

farkh, hem de go[ farkli

Dedifim gibi, Akhisar ttit{in tespit ga_
hgmalanna Kasrm 2001 itibari ile big_

ladrk. K<iytere her zamanki gibi gidiyor ve
ekici tutunlerini muayene ederek tespit el

rlefterlerine igliyoruz. GegmiE yltaiaam
ahEkanhkla ekiciden bir ilgi, bir hoE geldin,

giinlerdeki gibi piyasay krzrgtrnp gece
piyasa agarak alm yaptrjr giinleri, gegen
yl oldufu gibi kontrata balladrgr t0t0nieri
dahi tr.iccar istediginde devrettifi, yani Te_
kel fiyatmn 100-200 bin lira iizerine tiittin
almaya kallchfrnda alamayacafirnrz gok az
tuttin olan Ege Brilgesi piyasasrnda Ekici_
lerin (hani o yukarrda anlattrlrmrz durum_

daki ekiciler) gece baskrmmn cazibesine
dayanamayrp %80'i oramnda ciizdanlarmr
veriyor ve verdilinin ertesi gtinti sudan
gkmrg bahk gorunttis0yte bize soruyor!
'Yahu sahi bu adamlar bizim tiittinleri
!er_
gekten aldr mr? Hayr hig baknadrtar da'
bayram dncesi'gagkrnhk ve erken ele g€_
gen parantn cazibesile ahgveriEler yapt_

yor ve esrnf dahil bu rugvetten pardon
paradan na{bini aLyor.

Artk bayram soruitst mecliste

goriigtile_

cek yasa kimin umurunda philip Morris ve

onun karteline dahil sigara riieticilerinin

finansorltifti sayesinde tirccar

ekiciye
griven vermig ve "hig kafaru yorma devtet

olmasa da biz vanz,, edasr ile dolagryor.
Hatta bir ekicinin anlattrfrna gore ititti_
nrinti Tekel'e vermekte direten ekiciye "ver
bakahm seneye g6rtiEecefiz, Tekel olma_
yacaktrprg trprg kaprmza geleceksin" diye_
cek kadar ileri gidiyor. Bu arada geleiek
seneye iligkin 0retim sozlesmeleri teklif
edildigini duyuyoruz ekicileie ve hemen
aklmza birkag gnn once NW,de haber
olan g6rtintiiler geliyor. Dtizce'de sozles_
meli olarak tirettirilip ahnmadrgr igin 0reti_
ci tarafrndan yakrlan bir kamyon Virginia
ttitrinr.i gorrintileri! Dereye dokiilenlerle
birlikte.
Verilen avanslara kargrhk aErk senetler
ekiciye imzalattrnlryor ve ne bir randrman
ne bir ihrak, su gtiriii0 yaalmadan koqan_
lar alruyor. Eh yasa Erktrktan sonra bikl_
lacak nasrl olsa, gereli o zaman d0srinri_
lecek.

Derken aym giinlerde Meclis'te ne te-

sadtiftiir ki Tiitun yasasr gundeme geliyor.

Gortintuleri izliyoruz ve gergekten iiari_
hiyoruz. Ne yalan soyleyeyim bu defa Ttrk
ve tr.itrin ekicisi adrna defil,

ttittincriltilii

Mustafa Kemal Atatr.irk'iin kurduju Tt.
Devleti adna, onun bir ferdi olarak tizrilti_
yoruz. Qr.inkti bu defa ki manzara inamn

bize daha oncekilere hiE benzemiyor.
Trirkiye Btiyiik Millet Meclisi'nde ilk iez

inandmaz bir gekitde iktidar ve muhalefet
milletvekillerinin higbirinin yasamn oziinti
ve kendini sawnmadrfrru ve sadece grk_
masr gerektifini kabul ettiklerini goniyo_
ruz. CumhurbaEkanrnrn ve ilgili ttim miilet
fertlerinin ve sadece vicdanlannda da olsa
fti buna eminim) milletvekillerinin biivuk
bir gofunlufunun muhalefetine rafmen
yasa gkmak rizere. Unutmadan bu srrada
AW haberlerinden ilging ve santnm
kimlerin yaptrrdrfr bir balcgta belli olan bir
haber goruinttisti; Tekel diha Matawa'da
ttit0n ahmlanm baglatmadrg halde gok

muhtemeldir

ki ruh

hastasr

bir tiittin

tireticisi haberde Tekel hitiintinti almadrlt
igin ken_dini yalcyor asparagasl ile spiker

ekliyor'Ttirk t.utOnctis0ntin ttim sorunu_
nu gozecek tritiin yrasasr nihayet gloyor! ! !"
-ttiiuncrj_

Evet arkadaElar nihayret Tiirk

sirn0n sorunhn tamamryla sona erdi_
rilipr. Q0nku bundan sonra betk de Ttirk

fublncnsn olmayacak....
FIAYIRUOISUN
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AKSAvt

cisrci
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eve dondrilri bir ,,Acaba
n" fruau. t.ii ifrt yaptrktann
gunde dri!'nrinrin o yrt yaprtacagr
farkrndalar;o;,;;;;soyterveyi
mrijdesini armrgtr
-annesinden.. T0-- parken,,dscrikendikendine.
t.inden tutune odeme
kolaytrgr iie iine atioa.J;;,;';;;",
burasmr

aldrgr egyalarla kurmugtu
yuvasnr

da.
kazandlklanyla,yazlanonlanndaemek_

Et

kigtirip mncrklayarak deforme
eder
rerin bugiin .oi nau*, bozuk
diy

Qocukrannr da okuttu tiittinden
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u

kat,kvuiu*r rutrinune o"u
yat verirdilini ojrendilinde
yuzunun a.ubun,n attr riiu u,.
aldrg gekirve sevinq gosterisi,
rerini

olruna
okutda aldrgr takdirnamelerde
ilham

verecelcti sevinq tarzl

olarak.

uuu.u ihtiyac
vardr, yitirirmeye desir.
Haddizatrnde

uEurumunkenarrndJbekleyengulya.

baniler kucaklannr aEmq arabanm
Yllar yrlra' kovatadr, maiget
vasrtasr gelecegini driSiin'p
eiterini o*gturl
ttitrinde hep gtintibirtit
lor.:-lu.tu

irat<tayala.. Bugrin milyonlara
problemlerin biriktirilmesi
fayda_
gitti
tr otan uu arag yann
milyonlann eko_
",.i.a,i
niksek mahfillerde. n:.,l.,u.tutuiau

gevket TEZEL
lgJ{.esir Yaprak Trittin igletme

Mudrlrltigii Mtidilr yardrmcrsr

Buhrarun hayafi esir aldrfr
gtinlerdi.
Yorgun gozlerle baktr engin
deniz gibi
gorr-inen tarlalara. Hani
verimli olria_
yamnrn prim yaptrjr
tarlaydr bu, tritrin

tarlasrydr. programszlfrn,
yetersizli_
gin ve haksrzhfrn devlete
finanse etti_
rildigi rilkesinde kurunun yanmda
va_
n_an yag misali yalalan
trittin tanmrnrn
oluEturaca$t ekonomik
ve sosval za_
rann baglangrE sancrlannr
sinesinde

duymakta, beyni
Earesizce zonkla_

maktaydr.
Kafasrndan hayatlyla beraber
tuituntin
serencamesi gegiverdi bu
dalgrnlfrn_
da. YaEamrnr ilmek ilmek
aokumr-igtu

tutrinle. Qocuklufunun en
mutlu
grinlerinin ttjtrinle ayrilmaz
butrjnlti_

grinii drigrindui. Katran
kokulu tarlala_
rm kokusunu tenefftis onun
igin ya_

Eam tara haline gelmigti gocuklugun_
dan beri. Bagfiyat agrklandrlr
gii-=nte.

onun igin bay.amdl adeta.

Hayallerinin yuvastydl tUttin
tarlasr

onun. O ttjtrinU bilirdi yedi
ceddinden
beri, ocaktan baglayarak
dantel
igler_

miggesine ulraqtrlr tutrinri.
Gecenin

ne mildar ne ekilecefini.planlayan nomit, aErdan daha bir ezilmesinde
k]lan,tucuktrbelkide.
gok yontii programlarla
L"v"f,",u tlrrc.ini diktifi gurup
vakti krzar_
emek israfrnrn onlenmesi gibi
koklti ilt"
grinegi fark etmiyordu
-olan
hei erter en
ciniu."."li"al'"*;

e-' ".*
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ttinu alabildiline siyasi.tirun yapma_
srnrn dayanrrmaz hafiflifi yaianarak

bu hilkat garibesi durum

orr un un

vemele gagn iEin sesl#gi "onu silke-

;ilI"-:iTX

i[*nro

*1",f"Ilffi
il

trittinler

paraya gitmez,,

o" akrrndan gegmekteydi bu
"iru teUes".imtine
srirdtirrildti. ,u-a-u

Takidenizbitenekadar...

sr-

eglik ederek.

ogtuna,,ostu_br;;;;;onraiEiniz
Boyre mi ormahydr dedi
keMi kendi- g"#ro*
demeyidiigrindri, cilerparene. lginden bir ah gekerek_$imdi
Ji,urrnurnukiginsustuveyutkundu.
yapacaktr ne yapmahydr,
g,;r.aan da okumug
.dusunem,_
yordu.AmabirEeyleridebitiyorau.
bir girtgi olma_

ne

ni_ ;r,

liyordu kurar koyup da
uynr,u_
?u:r;
mayanlan. Biliyordu uygulamatanyta

1"Ji*"?:::,fil1lli",*:rtanna

gri-

dur eder hate getirerek
oerirere;r::]:j:.g-

,ffi!;:r"T
Evet

"uvg,nr,g,;'

;Jrffi:il:fiil?ffi:,:ji:il:i

i"#

ournrrrdu ollunun ne kadar
JiiJ,g*,^o.u bovre dristrnceri gordtigrinde. -.1gl,fffTil,*:ffili$
Qafn, babarun kafasrndaki

ilffi;,

u",,r,r n"-,:::

fj;1ili,il"1::TlTogrunalnaru
l:1:1,0,:::
bu
n"tr1t
biriyordu ofru onun okul
ffirf1?.":d;:"*.degirdi
rayan bir orguydu.

;;;,#',:fl:: ;:- il,T:::L:{*rT:f:Jr'Ijff;

arhklan nereye olacajrna

vermeden.

iuri

tu.u.

"'uJ*.b_ edilmesi halinde okulunu
nasrl surd0rece$ini dtiEunerek
kafa

€

ninrn exspenleni
oenneGi

aUrreni
patlattrfrm babasmm. Biliyordu hem
de bagka geyleri de biliyordu egitim

imbilinden gegirerek daha bir degigik
bakabildigi gewesinden ve dtinyadan

edindiklerinden, okuduklarrndan.
Ama klnlmamrgtl timidi babasr kadar.
Qunlni biliyordu delikanh her krgrn bir

bahannrn, her gecenin bir sabahmm
oldufunu. Kim bilir belki butun ulkenin bunu bilmeye bu timide ihtiyacr
vardr. Ama sadece buna inanmry ol_
mak yetecek miydi? Elbette ki hayrrdr.
Prati$e aktarrlmahydr kiEi ve tilke getigimi dolrultusundaki dugiinceler.

Vllarca ulkenin ihracat rekortmeni
olan tiriin, babasmm borElan nedeniyle evini hacizle kaybeden Eocuk gibivatanmdan srirgrin tehlikesi ile kargr
kargryaydr son gtinlerde gerEi. Ama
biliyordu delikanh tut0ndeki son so_
runlarrn ulkenin tum sorunlanndan
ayrr goz0lemeyecefini.
Bu gunler de geEeceldi, yaganan stkrntrlar aydmhk bir gelecefie hamileydi belki de. Gengliginin verdifri enerji
ve r-imit ahkoyuyordu onu karamsar
olmaktan, bunlann da gegecelini agrhyordu ona. Geng yaErnda geride

brraktrlr zorluklar onu adeta kamcolrafliada.
Hem hrsz suglu olmasrna sugluydu
elbet, ama ev sahibinin olayda payr
grlamrEtr yagadrfr

yok muydu diye dugrinmekten kendini alamadr. Bunun da ustunde durulmahydrguphesiz.

Ulkenin tek grkrg yolu olan uretim ve
orijinalitenin kurban edilmesi kadar
tiz0cu olan yakrn ve uzak gewesindeki
eylemsizlik derecesi yuksek insanlan
drigtindri geng beyin. dlkenin uretime
olan ihtiyacrrun hantal, emek maliyeti
yuksek krruluglar igleterek ve sadece

bekleyerek kargilanamayacalr aErktr.
O halde fedakarhk beklendifinde her-

kesin Eevresine bakarak ilk hareketi
hep bagkalanndan bekleme ltrksri kal-

mamlghartrk

Devletin, liyakat esasma dayanmayan,

yonetime imkan tarunmayan,
riretkenli{in drElandrfrr ve emek maliyeti ytiksek kuruluglarmn oldu[u yertyr

leri

birtenrbehlffir

kbi

gariplik vard hr Se, bu hnfrE|ill
yasal ve SerEd(g oknryt Enflanyla zor duruma dugu€r{er EleqFi
ediyordu en fazla bu olurnsrdr.lrfrDevlet elinin fazla uzanmadrS yerler
ise hatta engellenmeye gahEilsalar tri-

le kamgrlanmrg gibi gerek kendi ge.
rekse 0lke ekonomisine onemli kat-

hlar safhyordu. Srrf bunun tzerinde
durmak bile teEhis iEin baglangrE anlamrtagryordu.

En bagta herkesin sadece "Gozlerimi
kapanm vazifemi yapanm" diye dug0ndufiu, buradaki vazifeyi de kendisine gizilen dar qablonu esas kabul ettigi kabuktan Erkrlmahydr tez zamanda. Durumdan szlanmanm yanmda

herkesin uzerine dugen bir gorev olmah, en aandan herkes kendini sorgulamahydr bu meyanda.
Kendisini gtin be gtin geligtirmeyen,

dar kahbr yeterli goren fertlerle de$il,
iginin haklcm vermenin yamnda faydah bir geyler tiretebilen fertlerin olugturdulu toplum olmahydr amag. Hayata sitemkar balclmamah, umursamaz, reaktif, kotiimser; elegtirel ve
kaygrh olunmamahydr. Hayat enerjisi

tirlenrnelere neden olunmasr

kaEr-

r*n@dtbh4rrn.$uk Eiiriimeye terk etme&t Firi hr gafletten dontilmeliydi.

qild
iir*
rrc d

gogunn* rlretken olmayrnca

tilU

bahanelerte takdir yeri-

gEraderiri ihrnalkartkla suElanarak elderns&fik re atalete itilmeye
Eahghnaktairfiler

Hrszn da s.4n mrd larElcrsuz. Verilen tavizler nedeni/e baftmszh$mran aErk aErk taftShp sorgulandr$r
bug0nlere gelmemizin nedeni borgla4 bu borElann albndan kallqlmaz de-

receye gelmesinin nedeni yotsuzluklar ve ozellikle kamusal alanda yaganan israf degil miydi? Yolsuzlufun birinci tehdit olniasr igin bir devlet aErsmdan en deferli sermaye, dahasr na-

mus olan balrmszhsln tartrgrlrr hale
gelmesi beklenmemeliydi.
Ama ortada bir ihmal varsa bu gok

olugmug bir toplum olmarun yollan
aragtmlmalydr fert ve toplum olarak

ayakh bir ihmal olmahydr. Stit kaymaktan kendini soyutlayamazdr. yetkililerce sorunlar halmm altrna supurulurken sessiz kalanlarrn, sorunlar
devasa boyutlara vardllrnda bu duruma katklan olmadlfr savunulamazdr.
Btittin bunlan di.igtinunce, hortumcula6 "GenElile Hitabe" de bahsi gegen dahili ve harici bedhahlar kadar
"Bana dokunmayan yrlan bin yaga-

herdaim.

sm"cilar ile "neme laam"cilarn da ser-

Hani kendisine "Ben senin yerinde olsam dtinya alrr srklet boks gampiyonu olurdum" diyen zayf ve orta boylu

gilenen olumsuz tablodaki paylannln
yadsmamaz oldulunu drigundti. Bu

ve yaqama sevinci yuksek bireylerden

adama, "Peki seni drinya hafif srklet
boks gampiyonu olmaktan ahkoyan
nedir ?" diye soruyla karglhk veren iri
yanve guEI0 kuwetli adamm cevabrn_

daki mesaja rilkede nefes alan her
salhkh insarun ekmek su kadar ihtiyacr oldulunu diigtindti.

Eylemsizlili ilke kabul etmig, atalet
momentumu fniksek fertlerden oluqmu! ve bundan dolayr da uretici olmafan toplumun, otobof canllann
azahp hste.rt f canllann
Eogalarak
dengeyi bozdugu elcosistemler gibi
karbondioksit bombardnnanrna ugrayp uy-rymay{a neticdenmesi ve ze.

deyimlerin gegerlililinin oldulu bir
toplumda sorumlulu$un dort biryana
dafrtrlmasr gerekirdi.

Babasnm ardmdan evin yolunu tutarken batmaya yi.iz tutan gtinege son bir

bakrE frrlattl, bu al<Eamn ardlndan
mutlaka bir sabahrn gelecelini, kararan gecenin yannki aydrnftla gebe ol_

dulunu drig0nup tebessrim ederek.
Tek kabahatlinin yonetenler olmadlfir-

nn dbm telaar

Eizdi diigrince ve so-

rurnluluk tagldrg kafasrnda. Oyte ya
o)runu rtigvet olarak verenlerin, mec_
lis onti elemi yapmaya haklan da

yolrhr, riretmeye niyeti olmayanlann
dakeza.
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'-.. Sigara sana olumhi oldufunu hatrrlatr- |ler ng6.s ugucu bir dirgiincedir. BiIt$n ki sigaram iEersin ve duman kayboln, flaFtn 6ltim anlamna da geldi-

frihdamdgarasana."
PauIAUSTER

ddar gign€nrnedn d1rc- llerrderede
durumu agldadk O da ryyrld dgila-

ffiffi$ffiffiffiffi.

lanyasaklatb.n

(01.1f .Ol)

AricosKoN
AKP istanbul Milletvekili

"... biz ttitirn tarrml devletlegsin mi istiyoruz ? Asla ... fakat devletin tekeli halk
yararma iglesin ve tiitiin yetigtiricisi koyIti devlet destegi ile orgtitlenerek trittintinii kendi igleyp, ihrag edebilir duruma gelsin; ihracatgr laedileri, ttittin ekicilerinin bu amaglarla kuracaklan org0te verilsin; oylelikle, araclya kalan kann
buy0k bir krsmr ekiciye kalsrn istiyoruz."

(1968)

BtilentECH/iT
"Bu Dtizen Degigmelidir" kitabrndan
"... Tutiin Yasasl'm aynen grkarmak zo-

rundayz..."

(20.11.2001)
Bti|entECEV|T
Bagbakan

"... BL, Amerika'mn balrmhhkyapan tutr.inune mahkum muyuz ? Balqn, bu tii-

ttin filan da defiildir. Virginia tiit0nii dedikleri ashnda dupedtiz uyugturucudur.
OldurUcridur..."
(25.07.01)
FaTukYUCEL

TZOBGenelBagkam

"... Yapraklann iizerinde Ttirk bayragr
yoktu ki Ttirkiye'de iiretilecek Virginia
ttitunii de Ttirk ttittrnti olacakb..."
(11.07.01)

AltemurK|LIQ
Rothmans\n Eski Turtd5/e Terndtcid
"... T0rkler'in elinde kala kala bir tfitdn
kalmqtr, onu bile gok gor0yorlar..."
(06.01.02)

tuslanBULOT
Ga2eteci. Yazar

"... Uzun Samsun iEenler igin hayatta
kargilaqabilecek birkag b0yuk ihanetten birisi, tiryaki yoldaglarrndan birinin,
iqtili sigararun markasrnr defigtirmesidir. Samsun Kurtulug Savagr'nda ne kadar onemli bir yer tutuyorsa, uzun Samsun da onlarrn hayatrnda neredeyse o
olgiideyertutar..." (10.07.01)
AIiAYCIL
Gazeteci. Yazar

ABD'liyazar
'-.. Fl&hanede lrcp kar$rndaki denizi,
adahn sqrederken bfihin manzaray
bqdkve marifetli bir ti4rakinin eseri gibi
tahagrul ederdim; bututla gttnegin kendisi, mavi gok5ruzu hepsi bana g0m0g
savath bir tabaka, yasemin Eubuk ve
tabaka tabaka dumamyrfilan bir cigara

gibigelirdi..."

(31.03.1959)

AhmetHamdiTANPIMR
(1901-1962)

"... Sigaray brakan herkes, geytanla
anlagma yaptrlrm ve asla olmeyecegini
zannediyor. Ancak, mutlaka bir hasta-

"... 1970'lerin bagrnda Anadol'a sahip

l*tan ol0yorlar.

olmakigin, 32 bin lira odemigtim... Demek bugiin bir paket Samsun igin odenecek paray geriye dofru aktarabilseydim, 10-11 tane Anadol otomobil

pankreas kanserinden. Q(inkri kanse4

alabilirdim..."

BaSrrsak, mide ya da

kendine kurban aramaktan asla vazgeg-

miyecektin"
MarleneDiETRiCH
SinemaSanatgsr
(1901/1992)

(15.11.01)

MehmetBARIAS
Gazeteci, Yazar

"... insanlara sigararun zararlanm arum-

"... Hergey bizim igin bir sembol oluyor,
yann puroyla foto$rafim grksrn, degigti
diye diigiiniirler. Halbuki puro, sigaradan biraz daha kahn bir tirttrn kirtlesidir
ama bu, fazrl6n igin bir igaret, ben ise
bunlann dqrnda birisiyim, purodan zevk
alsaydrm igerdim zaten ama iyi biryerde
yagamaktan zevk alryorum, bir salcncaslyoksa..."
(02.09.01)
YTImazERDOGAN
Sanatgl

satmak igin sigara pakeflerine mikrocip yerlegtirilmeli ve paketin her agrhp
kapanmasrnda ceneve marsl Ealmah..."

(25.12.01)

IsaALIUN
Sigara Kargrtr Polis Memuru
"... Her ne kadar Mesut YILIvIAZI sigara-

dan vazgegiremedikse de kardegi Turgut YILIVIAZ sigaray blraktr... "

(12.02.01)

BrilentAMRCALI

"... Birine, gok fada sigara iEtilini

Anap istanbul MilleWekili

sdylemeye hakkmlz var: sizin sigaralarrnn igiyorsa e[er.
Sacha GUITRY Fransz Sinemacr

u... Doktorlar sigarayr blrakmamrn

(1885/1e57)

'... Hogg6r0 tirlmkilerden offenilir. Ben
bugune dek $gara firFkid ohry t4 dgara lsrner€nlerden $lca5,Etgi olan btoi-

nerasdamadrl' Al€ssar*,oPERfiNi
itay4es*iOalaBdiaru
(1896/19e0)

salhfrm agsmdan daha riskli olacalrnr
sofltiyorlar..."

(31.12.01)

MesutVl-rvlM
ANAPGenel Bagkanr

'...

Insan

bir sonryu

cevaplamadan

dnce mutlaka piposunu yakmahdr. "
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TI,TUN EKSPERLER|
DERNE6i

aULreNi
ben merak ediyorum tabii ki, bunu da

aragtrrrrlarsa arkadaglar bulurlar...

....Bu kanun, eger altyapsr saglam ti
tat<rm yonetmeliklerle, genelgtdede
desteklenmezse, elbette tOslqnbt
ler ortaya gkacakilr..."

h+

ASLANPOLAT(Erzurum):
"Sen Aydrn'a gitmeyeceksin hertrdde!.

ALI UZUNIRMAK (Devamh):
"... Aslan, hasisliiinden dolrylAlat

si
gok g0zel bir mekanda
Ja,"tr r-rr$
ama, bizi, Allah gok
$lcrr kL qde b;
ye.rd:i
d{e bir toprakta

dunya5na-getir_

mig ki, dtinyann her ttrrl0 nimetiiden

gakrr1 bu&ilnq butrajedii,

afrii AfV ekanhnndin,
*ynniizrrf
F"bu
---

Oege*atn@anra

---

OeOe*aaaadanrU gmdi,

Ufleaffngrrnednn li ffin
tasr!4 S&n

buacr_
acaba

Mug, Mug olah
Bakaru_

rc Bu olaryr dnemaya
fkrnh Tanderi'nden

dra gol $tiri qbncalrra inancxm
Enfi,'
ilIsA(ZalltAyASmrn):

lsdhmfhrnbuada&fl.

A'SI.ltNFOI.AT(Earrriltr
'...Sayn Bagkannrl iimd, buTh.urlb

faydalanryorui Allah'a gok
E0kiir. "

sas konugulurken bir g€y

"E

yor. Bilhassa Ege ve Cung/dogu
-yrasaya
dolu'dan gelen

MAHMUT cOKSe (Adryaman):

rzurum'lulara hakaret ediyorsun!"

ASI-AN POLAI (Erzurum)

:

"Erzurumlulan kastediyor. "

ALI(ZUNIRMAK(Aydrn):
"Kigiye mahsus..."
BASKAN (Ytikset yALOVA) :
'Kigi olmaz sonugta...6zal'la ilgili bir ke_

lime kullandrnz ..mriteveffa,, dedi

niz... Bildigim kadanyla ..mriteveffa,,
gay'im0slimler igin kullanrhr; 6zal.
ha_
kiki bir Mtishimandr; onu bir d0zeltelim."

AtiuzuNIRMAK(Aydrn):
"Rahmetli anlamrnda kullandlm efen_
dim."

ERKANKEMALOGLUImus):

"... Delerli milletvekilleri, tiiUn, krrag

topraklann 0ninudiir. Ttittn ekilen top_
raklara fi!, kanola ekemezsiniz. [iu
0riinler bol su ister, su!...
...Sayn Bagkan, degerli milletvekilleri:
cumhuriyet tarihimizde Mug ten istas_
yonunda iki briytik olay vardrn Birinci
olay, 1950 yrhnda Mug'a ilk henin geli$O giin_britun Mug halln ten i*as1o_
nunda.Bir bayram, bir golen, bir dugUru
Duruk bir seving, buy.ik bir lnruarna.
Ikinci olay, dikkatlerinizi gekiyorum degerli milletvekilleri, 2g Kasrm 2001 gt_
nri yine-brittn MuE halkr tren istas57o1unda, Mug Yaprak Tut0n igletme M0_
d0rlu!0nde gahgan 105 bayan igletrne
iggisinin Malatya'ya tayini...

...Dejerli milletvekilleri, karda krgta, ga_
murda yaEhlar alhyo4 komsularrizriiii_
yor; aileler b6l0nriyor; go"uLlu,; annele_
rinin eteklerine yaprymry afhyor. Sayrn

dfuint' g

A;

ki-

milletvekilleri,

edecelrtir ingallah...
:.B9n, ashnda, DSpye ve Sayrn Genel
Bagkanl'na gok fazla bh gey soylemiyo_

rum, onlarrn bereketsizligi ta eskiden
beri bu millet tarafindan bilinivor."
HASANGdLAy(Manisa):
"Senin boyunu agryor, haddini bil!.. Ter_
biyesizolma!"
S_EREF MALKOQ (Devamta) :
"Delerli arl<adaglanm, 197g yhnda 0ni_
versitede hukuk fak0ltesinde olrenciy_
ken Sayn ECEViT'in Bagbakan-hgr do_
rnminde, gu omuzumda trip tagrmak_
tan omuanm a$nyor hala. Bunlarimillet

deuruunadr...
.- Asl EaqOOm

fli

g

lrliliyetgi Hareket par_

..karakolda dogru solea
mahkemede gagar,, diye...'

arlodaglar, mili1€tgilik iddiasfa or_
ta1la Elfrlaq TU*i1e
!i l/vtFle testim edi_
ruufrushtta,
bu, nagl milliyetgiPlat;

(Adryaman):

DYP GRqBO ADINA iI-YES

evet diyorlar; fakat, buraya grlap afkyor_
lar. Bir soz var

DENGIR MiR MEHMET FIRAT
"... 8. maddede belirtilen, ugyrl hapisve

225.000 lira cezadan baglayan, sigara
alamayan vatandaga tr.ittin dograyf sa_
tan tireticryi kapsamakta mrdrr? Reji sis_
teminin korucularr olan, kolcu sistemini
geri getiemeyi drig0nriyor musunuz?
Bu
kolculara, daha ewelden olan yetkilerini

lik?!"

YILMAZYILDIZ (Bahkesir) :
".....Ozellikle, iktidar partilerine mensup
milletvekillerinin, burada gerek gruplan
adna gereksegahrslarr adina yafmig ol_
duklan trim konugmalan aldrm. inanrn
insanrn y0reli kanryor. O zaman soru_
yoryT, bu yasaya neden oy veriyorsu_
nuz?!"

kullanarak, bu tireticileri silahla vurma
yetkisi verilecek midir? Eskisinde oldu_

AK PARTi GRUBq ADINA isT,IAiI"

!ugibi..."

'1.. Burada biraz once Mug Milletvekili
Sayn l{emaloflu g0ael bir konugma
yaph. Anavatdn partisindeki miilefuet<iti
arkadaglanmz da kendisini tebrik igin

NURETiN AKTA$ (Gaziantep) :
"... Ikinci bir sorum, bu sugu igleyenleri
yakalayarak, icabmda silah kullanabile_
cek yetkilere sahip kolcu m0essesesini
devlet mi kuracak, yoksa ozellegtirme_
nin gergeklegtirilmesi halinde, ozel gir_
ketle4 mesela Philip l{onis mi teracaktu? Uguncti sonxn, halk turls.,lerimize
konu olan kotculuk m0esseseinin can_

lanmasndan sonra meJdana gdecek
olaytara rynr zarnanda eaeUb,atg
)l9-

nunEde bir gffryaznayl dtrgt.urr4,oi mu_

sunuz?'

sP GR(IB(I AIxilA $EREF

(liabn):

rqAuog

'...Sdar bog ;gunku,iki ginden

gpruJ,qu

beri

_iklidar partilerine mensup

gndaq milletvdrillerini zorla salona so-

OZCCIX 6alrkesir):

kuynrla girdiler..."

SACiT GiiNBEy @iyarbakrr)

:

'... Bundan bir yl kadar 6nce

Ttirki_

ye'nin hemen hemen ttim bolgelerin_

den gegitli illerden ttitrin 0reticileri An_

karala gelmiglerdi. Bir kapah spor salo_
nunda veya toplantr salonunda trim

partilerin temsilcilerinin katrldrfir bir
top_

lantrda dertlerini ifade ettiler ve o

za_

man, hemen hemen but0n partilerin

temsilcileri orada kendilerine destek ve_
receklerini ifade ettilel sonra, Haziran

ay

igerisinde

bu kanun

Meclisten.
zaman.
muhale-fet milletvekilleri, hatta ilrtidarrn

Parla-mentodan gegirildi.

O

h+.orlar lvElletneHlleri, yoldamalara ka_
tldlOan sonr+ tekvizyondan millet yuz_

igerisin-deki bazr milletvekili
arkadaglarlmlz bu Kanunun

once

ifade ettiler; fakat her za_man oldulu
gibi, HFnin veya Drinya Bankasr'n]n

tcartglru g6rmesin diye bii an
htse kaEJ/orlar. Ama, agk ve net

lerinin

soyt$orurn, belki bu Meclis'ten millet_
rretlli artnda$ar kagabilir; ama,
millet_
ten kagamayacaldu, millet, bu iktidarr

laJa$ndan tutup sandrla mahlflm

olumsuzluklarrnr burada ge-rekgeleriyle

veya uluslararasl kurulugla_rrn
telkinlerile diyecelim -yumugata_rak

soyluyorum- Parlamento'dan Ka-nun

[9

flilrrc?R.q
ftrL
rrrgr
1E

3trr-$€re ncar eFneden bu kanunu

trinr.inu yasakladrjrnrz koytunun
koyr-ine
nasrl gjdeceksiniz, hangi y0zle

'

;rEaL

SP GRqB{ ADINA YAKqP BODAK
o arkadaglanma
T",
bakanlanmz

coKSU (Adryaman)
IflMjJr
"Yuz kalmadr ki!.."

diyorum ki,

bu gerekEeleri bura_
cia anlatacaklanna, gitsinler
iokat,ta an_
tatslnlar. gitsinler Amasya,da
anlatsrnlar;
gtsinler,Bittis,te, 1!luq'ta anlatsrnlar,
g11_
srnler Adana'nrn Baklah koyrlndek,{b_
dullah amcaya anlatsrnlar
l, g".J_
"u
Eeleri gitsinle4 o tutrin[n yapragn

hale getirmeye hakkrnrz
vok...

okumaya Eahgryoruz, tutijnun
:::T"
KoKunu kurutuyoruz.

arkasrndan Tekel,i

... Bejenmediginiz Refahyol
huk0meti
zamanrnda, tuttin Oreticisi bir
kilo ttitrin
satttgt zaman altr litre mazot
ahyordu;

ozellegtirecejiz; ama, obtir tarafta
AJr_

yamanln Kahta Tekel igletme

.zim
2
litre ahyor...
ES:t yrireginizden atryorsa, gidin
tri_
:::
trincr-ilerin yanrna ..biz boyle
li, tunun
Qtkaraca!2,, deyin; size krrmrzr kart mr

(Bahkesir):

kgmrsVon

kt_

bunlara katrtryoa
l,l$_y]yy.l
rurecrrs e gonderdi!i kanunun
ikinci jefa
gonderilmesile ilgili sunuq yaztsrnda,
ou goruElere katrldrlrnr ifade
ediyor; an_

cak, gorugmelere geEitdigi zaman
bri_
tun maddeler, nolftastna virg0lune
do_
ku1yl13dan, aynen kabut
tut_
rar Meclis'e gonderiliyor...,, "a]t"r"L,

PARTI cRUBq ADrNA MUSA
15
UZUNKAYA(Samsun):
t?.rf ,
ryruy sordsurken, ne sarip
tecellidir fy
ki, iki ayrr bakanrmrz

.

"... Reisicumhurumuz, Anayasa
Mahke_

diyorki: T0tun tre_

ifade

Uria*

Ernsi, $u anda Divan'r idare
eden Deger_

li

Meclis Bagkanvekilimiz; ben,
6na
..duhanzede bakan,, aiyorum.
bir Je

=.duhanzade bakan,, va4 yllmaz Kara_
koyunlu Bey. Birisi zede oldu
Uu yasa_
dan, birisi zade oldu: ama
esas zede
milletin, ttitun riretenlerin
3ran,.. 3z.iz
Kendtsi, bu millet zede oluyor,
3 milyon
insan, 600. 000 tutrin rireticisi...
.:. Kdy Hizmetlerinin arabalanna
binip

de .=biz, koylere ancak boyle
gidebilirii

ozellegmesin,, diyen miiletve-klteri.
tril

tabii. bizim, burada muhalefet partileri_

za_

DfP GRUBU ADINA ILHAN AYTEKiN

(Manisa):

mesi'ne..gitmek suretiyle. tu
_"r"t"yi
galip ihtimal yine oradan da
dondure_

cektir..."

!P GRABU ADrNA S.METiN
KATKAN(Hatay):
"... Buna ralmen biz, hala fabrikalardan
iggifi, esnafr dukkanlarndan
ve tartadan
da gift_gifi korrmak igin philip
Morris aar_
na, fiF adrna burada mesai
tuketivo_
ruz...
.
n, br.itun bunlar, tekar; bir takrm

; P:k

nolotnglere

ve hortumculara para
at bir

transferiniz igin, bu mesainiz, yuz
mesai degil, yriz karasr bir mesai...
9.

lulkiVe Cumhuriyeti'nin aleyhinde oidulunu vurgulayarak, bu kanuna da
bti.tiin kalbimizle hayrr diyecegimiz

man, arsa fiyatna satacafrnlz, Kah_
ta'daki bu Tekel binasrnrn niye
bagtan
atacaktrr...,,

DYP GRqBU ADINA RIZA
AKqALI

diyo"

ruz. Tr.irkiye'ye hayr getirmeyecegine
rnantyoruz. IMF'nin verdiji bu
talimitrr

belirterek..."
MUSA UZ(INKAyA (Samsun):

tamiratrnr yaplyorsunuz. sattrktan
sonra
atan gahrs binay begenirse devam
eder;
pegenmezse zaten ykrp

bl, gey mi

igsiz ve agsrz milyonlar..."
DJ? cRuBq ADrNA ALi
SEVKI EREK
('liokat):
"... By..k31u1a kuiliyen ..hayr,,

t"n'.Pustan boyatryoruz, iE dizaynr
9ll",
yapilryol
ihata duvarlarr yaprtryoi... O

gosteriyorlar o zaman ginirsunuz
dlyo_
rum?!"

etmedigi iEin, yok pahasrna,
beauuuyu
sattlacak, riE. Bunlar; komisyonda

binasr

miiteahhide verilmig; nasrl olsa
sataca_
grz, verirken de herhalde
temiz satahm

bug0n, bir kilo tutrin sattlgt
zaman bi_
rireticimiz ne kadar mazot ahyo4

bir. sigara pazarr yabancr tekellerin eline geEiyor, it<i.
Tet<el fabri_
Kalarr ve igletmeleri, artrk
bir deger

b"il;;,

,,

MAfilUUT GOKS(I (Adiyaman)
:
... bat{nrz, bir yandan biz. tijtuncunun

ta dantel iEter gibi teker teker
if,e dizen

"-.. Cumhurbagkanr,

:

yefsan eden bir yasadrr. Bagrmh olabi_

lirsiniz; ama, rilkeyi birilerin!

Ayge teyzeye anlatsrnlar...

oT',t:f o]"9r;

geldi; gu anda yagadr$rmz sureE. F l=.
te, bunun arkasrndan gelecek olun
u_
reE, yabancr sigaraya olan ahqkanhka.
la beraber yerli fabrikalarrnrn
kapatrlr: :_
sr, yerli tr.itunun sadece ve
sadece ka:._
maddeleri olarak kullanrlmasr sonunci:

MASA UZUNKAyA (Devamla):
"...
arkadaglar, bu yasa, ulkevl
.Degerli

ade_

gosteriyorlar yoksa bagka

Slyoruz. Bunun arkasrndan ozelles_*

siniz?1"

Lldana):
sayr,'l

bir sigara miiptelahlrnr hep berabe:
_*

gidecetG

.TIfl

ntqAK

groGlu

,,

(habzon)

:

"Milletin yuzune surd0gunuz karalarr
te_
mizliyoruz bu kanunla.l. '

AK ?ARTi GRUBq ADINA AKIF
GUL_LE(Amasya):

''... Once, el altrndan, ulkeye ucuz
ya_
bancr sigara girigile baglayin
br;r:;,

arkasrndan

yabancr sigaralara verilen
tzlnte devam etti. peginden yabancr
fir_
malanna o ulkelerde fabrikakurma
izni
erkarll{r. Yabancr sigara ahgkanf,g, ve
mriptelatrgr geligtiritdi; bilahaie
siglray_
daha gok bagmtr kitleter otugtuiudi.
!Bugun,
geliEmig tlketerde
ig_;
oranl drigerken, maalesef, son
"igiru
yeaiyrt_

da, bizim rilkemizde oldukga

V"L""il

"Sayn Bagkan, degerli

milleWekiller

,

njn sozculeri ne so.ylerse soylesin...,,

MqSTAFA GdVEN XNNNHAN

(Bahkesir):
"lmam..,"
MUSA UZUNKAyA (Devamta):
lmam mtslnrz, cemaat misiniz, on*
sandrkta gosterecek bu millet.
imarn
bildigini okuyacak da, millet bildidini
si-

zin igin okuyacak..."

MAHivtqT GOKS0 (Adryaman):
.-. Dfgara pazarlan ya devlet
tekelinde_

dir ya da uluslararasr sigara tekellerin_
dedir. Eler biz devlet telielinden
Etunp

da uluslararasr tekele verdisimiz
zaman.
T0rkiy-e'de sigara pazarr g,4
katrilyon_
dur, butrin paralar uluslararasr
tekejlere

gidecektir. Bu g,4 katrilyon pu.un,r,
6
kahilyon lirasr vergi olarak yine
devlete
oonmeKedir. Devlet sadece trituncuye
3_00 trilyon para veriyor.
SOO trityon fL_
rayl vermemek igin, 9,4 katrityon
liriy,
girketlerin ceplerine it tur-uy
{1?un:r
daha da yeg tutuyor. . . "

3q

:28Aratr*E0CI1, Curnb

Baskanvekiti ytftset inr-Ove
(44. BirteSim)

9Str

:

DYP GRUBU ADINA FARIS

OZDEMIR (Batman):
"... Deferli millewekiileri, Dogu ve Gri_
neydofu'da kapatrlan yupruk tr.itun

ig_

letmelerinde gahqan bayan iggileri,
bL
xrgrn ortasrnda gurbet ellerine gcinde_
ren bu iktidan, bu h0krjmeti
tarihe gika_
yet ediyorum. Anneler babalar
gurbet_
te, yavrulan, akraba evlerinde yun y"_

E

TUrriN EKSpERLER|

oenue6i
eULreNi

tim, yarr oksriz okula giderken vicdanF
nz szlamryor mu? Ama, siz, bu acrya tilemezsiniz, gtnku, sizin ywanrz kimse

ykmad degerli milletvekilleri...
...Bu getirilen yasaya ne hlf buhnd< b
tersiniz isteyin, 18 tualk 2000 tilih[
MFyeverilen iyi niyet mekluhrnun ernri oldugu gerEegini silemezdniz..'

SP GRqBU ADTNA

AHMET

"...Delerli milletvekilleri, gegen hafta bu
tasanntn gdrugtilmeye baglanacair akgam, bir televizyon kanah goyle bir haber veriyordu: Malatyah bir tiitun uretici-

istedifi, 0rettili tiitii-

nii satamamrg, iki goculunu ve egini
evinin damrna Ekararak damt atese vermiq ve evi zarar gormiig, arkaslndan da
iki ay ceza almrg. Bu giftgimiz, iki aytk
cezaslnl tamamladrktan sonra, tekra4
ttit0nti satmak igin gotiirtiyor ve yine
satamadrlr igin, bu sefer, bir dama grkarak kendini atege veriyor ve televizyon
haberi de gu gekildeydi:
..$u anda ttitiin ekimini yasaklayan

tasarr da Meclis'te gortigtrlmek
r

'.,.

-.. Son olarakEr-rnu soyttiyorum: Deferli
arkadaglanm, tiittrn tireticisi, mahke-

melerde, hapishane kogelerindedir...
fthalesef, giftEi, bu faizleri odeyemez
dururrngeldi..."

melde, adeta, terore davetiye gkarryorsunuz...

... Bakrnz, yuzlerce faks buradadrr. Sadece gu faksta 50 muhtarrn miihrr.i vardrr. Ama, siz, milleti dinlemiyorsunuz,
siz, IMFyi dinliyorsunuz. Halk, size gerekli cezay verecektir..."
AK PARTi GRUBUADIN{ R]qiW{ZqN

TOPMK(Aksaray):
"... Deferli milletvekilleri, bu Ttittn yasasr tasarrsr,

sayn htikiimetin grkarmak
oldufu bir tasandr.

mecburiyetinde

sdNNETqioGLU(Bursa):

iizere.

Eahgkan tiittincuniin

(46.Bidegim)

(45. Birlegim)

si giftgimiz satmak

rd< btmey€n
eme$ne-..,,...

"

AK PARTi GRUBU ADINA

A.

NqRETTiN AYDIN (siirt) :
"... Delerli milletvekli arkadaglarrm, gu
yasay ben goyle gorriyorum; Tekel gibi,
gergekten, altrn yumurtlayan bir taw-

!u, adeta, uluslararasr tiitun tekellerine.
ttittin trostlerine pegkeg gekiyoruz..."

DYP GROBq ADTNA MEHMET
cOzLdKAyA(Denizti):
"... Bu yasayla artrk, T0rkiye'de ttittin
de, aynen rspanak gibi, pazarlarda 96r-

dtilrimriz mallar gibi satrlrr hale gele-

cek, ya sozlegme yaprlacakveya agk ar-

trrmayla... ^Peki, sozlegme yaprlmadr,
agrk artrrmaya gitti, aErk artrrmada satrlmayan ttitiin ne olacak, bir garantisi
yok...
... $imdi bir ttitirn iireticisinin faksr var.
Acrpayam'dan Ahn Erg{in. Faksm tamamrnl okumuyorum. ..... Biz, ttrtln
iireticileri devletten, sizden ve iktidardaki liderlerden gunu istiyoruz: Dokunma-

yn ekmefimize, dolarnmayn san lcan
geyiz parasma, dokunmayn genglerin
d0grin parasrna, dokunmayn uyku dO-

AHMET NURETTiN AY'D|N (siirt) :
"... Delerli arkadaglar, Dolu ve Grineydo$u'da 0retilen tiit0nler ancak Tekel'e
satilabiliyor. Bu yasanrn gegmesi halinde, bu t0ttinler elde kalacak. ..Diyarbakrrh, Batmanh, Siirtli, ytizelli ikiyuz yldr

maigetini, gegimini salladrgrn tiittinu
ekmeyeceksin; Ankara emrediyo4 ferman Ankara'dandlr.,, dediliniz zannan,
siz alenen, toplum bangru ve soqral huzuru bozuyorsunuz, bunu dikkate almyorsunuz..."

DYP GRUBU ADINA MAHMOT
NEDiM BiLGie lRdryaman) :
"... Ulkenin birlilinin biitiinltiguniin korunmasmda, Gtineydogu'da, t[tiin ekicisinin gok b[yuk emegi ve gayreti vardr. Benim ilimde, ntifusun yarn -Adryaman'da 350.000 kigi- t0trin ziraatrfa

ulragmaktadu ve bugiin, bunlann ekme!i, tamamen, Kafdafir'nrn arkasrna
gitmigtir arkadaglar... "
MHP GRUBq ADrNA REgAr DOGRU

Hani, ifade edilmigti; Leh ltrah borg istedigi zaman IL Murat'a soruyorlar <<vere-

lim mi?" ..Borg verin; bug0n borg
alan, yanntalimat ahr.,, diyor. $u an, ta-

limat almma noktaslnda..."

ALiOCqz listanuull:
"... Srf Reisicumhurdan yeniden donmesin diye, bir harfini dahi defigtirmeden bu kanunu geri gondereceksiniz...
Bir an ewel, guurlu bir Eekilde, sorumluluiunuzun idraki igerisinde tasarry gehn ve hig olmazsa ttttin 0reticisinin bari
bedduasrm almayahm... kala kala sadece bir tuttin kaldr, onu da alrrsanlz, artrk,
yeraltr servetlerine sua gelecek..."
DYP GRqBq ADINA AHMET iYiMAYA

(Amasya):

"... Mtlzarekeleri bagrndan beri izliyorum, ne Cumhuriyet Hukiimeti'nin bir
bakam veya Bagkan\ ne de kendisine
mahsus ehemmiyet izafe ettigim Bakan
bir soz soylememektedir... "
MUSA UZ0NKAYA (Samsun):
"... fukadagla4 bu bir teslim yasasl,bir

i

fiokat):

Dtiyun

"... sigara fabrikalannda galgan iggiler,
fabrikalannrn il gahgmasrm ve kapatrl-

tiaticti olu4 Milli Meclis adrna onur krrcr

mamasrnl istiyor; Maltepe, Samsun,
Bafra, Tolrat gibi, arhk Tiirk tritilnciiliigiinde briyiik marlra ismi olmug sigaralarrn kaldrnlmamaslnt istiyor; g0nkii, bu

sigaralar yrizde yuz miktarrnda Trirk t0-

t0ntiyle riretilirken... Ttirk insanrnm,
kendi ttit0niiyle 0retimi yaprlan sigaralan kullanmasr gerekir. Qegitti yerlerde
yaprlan menfi propagandalarla kapanma durumunda kalan sigara fabrikalarrnm kurtanlmasm bekliyorum... "

SP GRUBU ADINA ALAATTiN
SEVERAYDIN(Batrnan):
'... Deledi milletvekilleri, Babnan'da
45.000 aih hi'hln eldmile gegiffn€*dedir. Sasonlu, B€$rili, l{ozlutdu insanlar,
hfitn elsneyip de ne yapsnlar?! Bu insanlann ylzde 8OI blrhrnle gesinrnektedir. Siz bumda, hitfrn ekimini engelle.

Umumiye ise, bu, fevkalade

olur. Eler boyle bir zaruretiniz yoksa, ga-

yet boyle bir mecburiyetiniz yoksa, gelin, buyasalarr ayn l5'inden sonraya brrakahm. Ne dersiniz, bu onbeg gfin bagka yasalarr deneyelim; 15' inden sonra,
Bagbakan gittilrten sonra, mademki,
Bagbakanln ABD' ye gidigile alakasr
yok bu yasalarrn, gelin, 15' inden sonraya tehir edelim, diler yasalan gortigelim. Ama, sizin bunu yapmanz mrimktrn deSil; siz Amerika'ya g6belinizden

de, midenizden de, beyninizden

de

mahkum oldunuz; ama, bu milletin
Meclis'ini, kendisi gibi, kendi iradesi gibi
yenileme yetkisine de sahiptir..."
IIUSiXAFA GEQER (Hatay) :

'...

T0rkiye'de,

tiittin ekicilerimiz son

derece fakir kesiimlerdendir; mesela
benim bolgemde-Yayladafi'nda, AlUnozu'nde - adeta krag ve taghk arazilere,

[g

I

rmilrffi.Efr
EIGIE
BT'IJE.
insanbq zerrDil€rlc toprak

tagryarak,

bu tanrru yapqorlarve b6ylece hayatlanru idareettimeye galgan bu insanlara,
ani bir baslqn gibi, boyle bir yasa grkartrlarah onlann hayat damarlarrrun adeta
kesilmesine neden olacak bu vasanrn..rl

AI( PARTi GRqBq ADINA T{AHMUT
COxscr6aryaman):
"... Delerli arkadaglar, bu kanun, gegen

ylm son gr.inlerinde bagladr ve bu yrln
ilk haftasrnr da iggl etti. Bir anlamda ttitiinciiye, yeni yh da zehir ettik; daha
dolrusu htiktmet zehir etti...
... Getirmiq oldufium, denkve balya de-

diiimiz bu ttitun mamullerini, Adryaman giftgisi bana gondermig; ben, onlara vekaleten... Dediler ki bana bunu sayn Bagbakan'a ver, Amerika'ya gidryor,

bunu hediye sepetine koysun, birisini
Diinya Bankasr Bagkam'na hediye etsin,
birisini de IMF Bagkanfna hediye etsin...
ve o bagkanlara igte yasakladrlmz meg-

hur Turk t0t0ntinti -Adryaman trit0niinii- size hediye ediyorum; biz delerlendiremedik, umanm siz defierlendirisiniz desin, ondan sonra, belki, onlar
merhamete gelecek, T{irk tiitununtin
ne kadar kaliteli oldufunu anlayacakve
ekilmesine belki, ondan sonra cevaz vereceklerdir. > >..."

DYP GRUBU ADINA MAHMUT
BOZKURT(Adryaman):
"... Ba}<hfirnz zaman 1997 yrhnda sayn
Eyup A$lK Tekel'den sorumlu Bakan oldulu zaman 200.000 ton t{ltunii satmqtrr. Demek ki, Ttirk ttitununtin Avrupa pazarmda hem pazarr vardu hem piyasasr vardrr; ama, bugtin, hesap bu
degildir...
...Hig krzmanlza gerekyok. Siz, daha ttittinu tantmryorsunuz; brak ttittn tireticisini, siz, daha tuttinti tammryorsunuz..
... Evet, ben, bugun, srrf tiitun igin Do!ru Yol Partisi'ndeyim ve bundan dolayr

la4 siz gareyi Amerika'da arryorsunuz;
Tr.irkiye'de arayrn, tiitiincu diyarrnda
ara)nn, findrkg diyannda arayn!..."
MUSA UZUNKAYA (Samsun):
"... bu gece, Sayrn Bagbakan, dort bagr
mamur, 30 yag genglegerek rahat bir
uyku uyuyabilir; gunku, rahat bir gekilde, Amerika'ya gottireceii yasalardan
birisini grkarp gidecek, grubu da gok
rahat edebilir, iktidar ortaklan da rahat
edebilir; ama, bu rahabnz, toplumun
rahatsrzhildrr...
... Sayn Bakanlm, sizin mutazarnr oldulunuza inaruyorum; ama, gelin, gu duygularmzl, gair ve cogkulu ruhunuzla,
millete birkag ciimleyle, bir iki mrsrayla
anlailverin. Siz gok giizel izah edersiniz
bunlarr o ustun belagatinizle, fesahatinizle, talakatnzla, gelin gurada izah
edin. ..Ey millet, benim elim aya$rm
ba!h; bizi badladrlar, efsunladrlar, uyugturdular. Ne yapalm?! ABD'ye teslim olduk, IMF'ye teslim olduk, Diinya Bankasr'na teslim olduk. Uyduk bir imama gidiyoruz kryamete" diye bir geyler soyleyin de, belli, millet derdinizden anlar..."

AK PARTI GRUBq ADINA BULENT
ARNQ(Manisa):

"... Bu parlamentoda, ANAf; DSP ve
MHP'li 330'dan fada milletvekili var; higbirisi, bu kanunu sawnmamlg, elegtirilere kargrhkvermemig, s6zlerin yersiz ol-

dufunu ortaya koymamlg; zaman

gor." diyorsunuz..."

MUSA (ZUNKAYA (Samsun):
"... Ben Eocuklulumdan beri, birgok arettili gibi,
ttitiin tarlalarrnda yetigmig bir ailenin
kadaqrmrn arz ettigi gibi, ifade

gocufuyum; aile boyu ttiti.in tarlalarnda buytiduk. Anadolu'da 14 ay tiitun
0run0yle meggul olunur; 14 ay,72 ay
degil. Bir iiriin satilmadan 2 ay obiir
uruniin hala iglemesi devam eder. Bunu
0retenler gok iyi bilir. Belki, Anadolu'da

t0tiinden bitap diigmug insanlar ..bir
grklg yolu olsa da bundan kurtulsak"
diyenlerde olabilir, ..kegke gundan kur-

tulsak" diyenler... Belki, bir krsrm yagh
nineler ..y€rhu bir gekilde kurtulsak"
demigtir de ..algamleyin tencereye neyi koyaca[r2..." tencereye koyacalt ge'
yin vasrtasrrun ne olacafrm kara kara
d0gtinecekti4 dtrgunmektedir...
... Tutiin tarihe kangtr, goztin{iz aydm
olsun, bagrnz salolsun yuce milletim.."
ERDOGANSEZGIN

(Samsun):
"... Biliyorsunuz, gegen sene ttittin piya-

sasr agrhrken, tutiine, bir sene once.

dece laf atmak ihtiyacmr duymuglar,

arada, btiyuk bir devahiasyon oldu, finans piyasalan altrist oldu; Mays ayndan sonra Ttirkiye'deki Oriinlere yuzde
55 oranrnda zam yaprldr. Tiit0ne son alh sene iginde verilen rakamlar 3 dolar
14 sentin altrna dtigmemigti; ama, ge-

ama, incelendifi zaman, gu 10 maddelik kanun tasarrsnda, ne, nigin yerindedir; bunu ortaya koyacak, savunacak ne
cesareti, ne yeterliliii gostermemigler...
... ikibugukyrldan beri Tiirkiye'de htikiimet olan, bu Parlamento'da bu goiun-

sine g6re yiizde 25 zam verdiler. Oysa, o

gen sene, tiitunun fiyatr 1 dolar 88 sente

lugu ellerinde bulunduranlal gimdi tii-

diigt0..."

tiin0n yalalmasrm buaksnlar da, parasr-

BA9KAN (Ari TLTKSOY):
"Sayn milletvekilleri, ..Tiitun, Tutiin
Mamulleri, Tirz ve Alkol igletmeleri Ge-

FETHULIIFI ERBA$ (Van):

do$algazn yalalmasmr gtindeme getirsinler. iran'dan gelecek olan dolalgaza

380 milyon dolar odenecek, ama, bunun 1 metrektiptin0 bile yakmadan pa-

Ttirkiye'deki insana refah getirmek

raslnl vermi€ olacasz..."

miimk0n delildir diyorum..."

DY? GRUBU ADINA ZEKi ERTUGAY

T0RHAN gELiK (Giresun)

(Erzurum):

"... Bir Karadenizli olarak, izin verirseniz,
duygularrm; Temel'in bir frkaslyla bitirmek istiyorum. Kaprcr Temel, asansor
bozulmug, kaprya bir yazt asmrg. Astrlr
yEtzr gu: 'Bu asanscir bozuk; en yakn
asansor karg binada.' Delerli arkadag-

varsa

man canlarr srkrlmrg da, bu srkrnillarnr
gidermek igin bulunduklan yerden sa-

m odedilimiz ama, kullanamadrlrmz

:

baccolar'm kargrrna grkartryorsunua
..igte pazar, tirunr.inti gottir, 50 kilo t0ttintinti gotur, bunlarla pazarhk et, satabiliyorsan sat, satamlyorsan ne halin

za-

da geref duyuyorum...'l

"... Ttittin kanununun ortaya grkaracalr
en onemli konulardan bir tanesi de gog
olacakhr. Gogti onlemediginiz stirece,

yanln en kaliteli tiitiiniinti ureten ve bu
Olkeye yrlda 400 - 500 milyon dolar gelir
sallayan bu insanlarr, bu haliyle, Philip
Morrisler'in Rey-noldslar'rn British To-

"... 7,5 milyar dolar sigara pazan olan bir
rilkeyi, 600.000 -altrm gizerek ifade ediyorum- orgtitsuz [reticisiyle birlikte yabancr tekellerin insafina terk ediyorsunuzve bu insanlarr, bu tarrmr 3 - 5 dekar
arazide, en zor €artlarda yapan ve dtin-

nel Mtidiirlulti'niin Yeniden Yaprlandrilmasr ile Ttit0n ve Ttitun Mamullerinin
dretimine, ig ve Drg Ahm ve Satrmrna,
4046 Sayh Kanunda ve 233 Sayh Kanun Hukmunde Kararnamede Degigiklik Yaprlmasrna Dair 20.06.2001 Tarihli
v-e 4685 Sayh Kanun ve Gorugtilmek
Uzere Geri Gonderme Tezkeresi" nin
yaprlan agrk oylamasna296 sayn milletvekili katrlmrg 228 l<abul,66 ret ve 2
gekimser oy kullamlmrgtrr. B6ylelikle.
tasarr kabul edilmigtir. Hayrrh olsun."

TUTUN EKSPERLER|
DERNEGi
BULTENi

& bg$a

tuetihnektedir. dreticilerin

tlhlden sadadrldan gelirle4 satrn ahg
filruu ve AB'nin Ortak Tanm politikasl
gergevesinde, tiittin igin Ortak Satrnalma

tr$0PE&qil0t{

l{urumu tarafindan htkme ballamp fiyat
destekleme mekanizmasr olarak verilen
primi igermektedir. Satrn alma fiyailndan
gok ytiksek olan prim ile, ashnda 0gtincti

iilkelerle Balkan ulkelerinin gok ucuz
trretimine kargt, Avrupa t0ttin0niin rekabet edebilmesi desteklenmektedir.

TURK.YUMN EKONOMiVE

Yunan tiitiinri igin, 2000 yhnda Awupa
Birlili'nden ahnan destek miktarr 121.5
milyar drahmiye (yaklaErk 350 milyon
ABD Dolarr) ulagmrgtrr.

iq oumnsr DERcisi

Auupa Birligi, dunya t0ttin iiretiminin
ytizde 5'ine denk bir tiretim yapmaktadrr.
Bu oran, qin (%36), ABD (%11), Hindistan (%8) ve Bre?ib'a
g;1bi, tr1gln Ureti-

6n

cid diger rilreer kargsnaa klsuk

btu,

q'dndr. Ancah AvnrPa B&fgi drq/adald

todiln hlblt slrfun miktilrm

orarda lbdd ve ynz/e n

Yunanistan'da 2000 yrhnda t0hln 0retimi,

\fu

nanistan TtitOn l{urumu'nun verilerine

gore, 57.000 don0ml0k bir alanda yaprldr
ve tilkemizde iiretilen altr gegidi ile birlikte
piyasaya 124.736 tontittin s0nild0.

Tiitin

0reticilerinin azalmasr ve iiretim

alanlanndaki daralma dolaysryla da
riretimde meydana gelen diigiig fenomeni, son yrllarda giddetlenmekte ve

bu uretim dalnrn gelecefi konusunda
derin bir endige yaratmaktadrr. Tahminler
fevk6lade umut krnct olup, bu gidig

deiigtirilemeyecelinden ve sonunda
ttitun tiretiminin yok olmaslna yol
agacafndan soz edilmekte, bunun da

zincirleme

bir dizi tepkiye neden

olacaf rna dikkat gekilmektedir.
Avrupa Birlifi'nde iiretilmekte olbn sekiz
ttitiin gegitinden alhsr 0lkemizde rjretilmektedir. Her ne kadar; yunanistan tiretim
hacmi agrsrndan, italya'dan sonra ikinci
srada yer almakta"ise de, Eark tipi t0trin_

lerin uluslararasr pazarlara daha yuksek
fiyatlarla sunulmasr nedeniyle, maddi deler hacmi, agrsrndan birinci srrada ver
almaktadrr. Ozelikle Amerikan harmaru.
(American btend) sigara tiretiminde kullanilan Basma, Katerina ve lGbakulak gibi,
Eark ttit0n gegitleri igin bilyOk bir talep

miigahede edilmekte olup, buna mukabil
Cebel ve Kara ttit0n ttirleri, artk ciddi bir

Eekilde arz problemi

ile kargl

l<argryra

y0zde 30
omnrnda

ihracat ile kathnak nrreEyle, uluslararasl

t0t0n ticaretinde 6nemli bir denge rol0
oyramakta ise de, gark tipi t0t0n harig,
0retilen btittin t0tun gegitleri ile ilgili olarak
olumsuz bir ticaret dengesine sahiptir.

Avrupa Politikasr

Avmpa Komisyonu'nun niyeti, 2000 yh
acentesi gergevesinde ve genelde sigaraya karg agrlan seferberlikyoluyla, 6zellikle

de Awupa Parlamentosu'nun hayr duasr
ile, destekleme primlerini dofrudan kesmektir. Bu beklenti, 0lkemizde bir s0re on-

ce giftgilerin hareketlenmelerine neden
olmugtur. Zira 0lkemiz igin hayati 6nemi
haiz iiriinler olan ttittin ve pamuk AB
Komlsyonu'nun tam anlamryla nigangdhr
durumundadrr. Avrupa Birlili organlan-

mn bu niyetlerine, tilkemizden

bagka

italya ue ispanya da kargrdrr.

Uye 0lkelerde t0t0n rireticilerinin yok
olma meselesi, gimdi yeniden g0ndeme
gelmig olup, yetkili tarrm bakanlanm derhal gdz0m bulunmasr do!rultusunda baskr yapmaya zorlamlgtrr. Bdylece, tanm ba-

kanlannn en son yaptrklarr toplantda,
destekleme yardrmlanmn, 2001 yhnda
gegerli olan gartlarla dnrimtiadeki iig yl
igin daha tahsisine devam edilmesi kararlagUnlrnanr.

Bununla beraber, tredm dahnn gelecegi

belirsb

v€

umutsrrz l€knalta dernm

bulunmaktadrr.

ehelddir.

$ark tipi tutrin gegitlerinden bagka,

tueEciliginin, 6zd[kle d€zatantafi b6lgelerde yraprld@u ve bu b6lgelerde her

ri,l-

kemizde Burleyve Virginia tut0n gegitleri

Bir kirnseniru ulkernizde UlUrn

hangi bir bagka ur0n 0retimi yaprlmasrnrn
giig oldugunu d0gunmesi bile kafidir.

Tiitiiniin iglenmesi

Tiitiin igleme dahna, trit0nti, demet

ve

yaprak olarak igleyip bu iglenmig 0r0n0,
Yunanistan'daki ve yurtdrgrndaki sigara
veya bagka 0r0n tireten fabrikalara satan
b0trin ticaret girketleri ve fason ig girketleri
girer. Soz konusu igkolunun milli ekonomiye katkrsr, ozellikle dnemlidir, zira, bir
taraftan bu igletmelerin gofunlu$u deza-

vantajl bdlgelerde bulunmakta, diler
taraftan da, prensip olarak vasrfsrz insan
giicune istihdam imkam saflamaktadrr.
T0tun igleme girketlerinin yaklagrk y0zde
85'i, Ivlakedonya ve Tiakya'da bulunmakta
ve 1992 verilerine g6re de, s6z konusu

igkolunda yaldagk 6000 iggi gahEmaktaydl Son yllarda bu iEkolu, satn alma ve
birlegmelerle y0ks€k derecede bir merkezilegme durumu g6stermektedir. Bug0n toplam satrqlann yaklagrk yiizde 65'i,
d6rt btiyuk i€letmenin kontrol0 altrndadrr.

Sigaradretimi
Sigara iiretimi ile igtigal eden igkolu, 80'li

yllarrn sonunda ve 90'h yrllarrn da
baglarrnda yofun bigimde bir yeniden
yapilanma saftrasr gegirdi. Bu yaprlanmanln belirgin ozellikleri gunlardr:
Ewela, igletmeler hak sahipleri ile anlagmalar yaparak, yabancr ticari girket
markalannrn [iretimine gegliler.

B6ylece ithalatrn btiyuk

bir b6lumtn0

yerli tiretimle kargrladrlar. Bugtin, yu-

nanistan'daki tretim, ig talebin 0gte ikisini
kargllamaktadrr.

ikinci olarak, altyapilarrna

modernize

etmek 0zere dnemli yatrlm programlannr kuweden fiile gegirmek yoluna gittiler. Bu da onlarrn rekabet giictin0 artlrdr.

dgrincri olarak, sigara iiretim girketleri,
yurtdryrna ve 6zellikle de Avrupa drgrndaki
rilkelere yaylma imkanlarrm zamanrnda

fark ederek, Dolu Avn-rpa rilkelerinde
0retim tiniteleri kurma yolunu

seEtiler.

Somut olarak, Papastratos, Romanya ve
Ukrayna'da iiretim Oniteleri kurdu.
Karelias, Amavutluk'ta bir 0nite inga
ediyor. SEMP'da Rusya'da yeni bir fabrilo
kurdu. Keranis ise, Bulgaristan'daki yatrnrnlanru tamamladl. Tiit{in igleme igkolunda, lGpniki Mihailidis girketinin, genigleme shatejisini siirdiirerek, bir stjre 6nce
Bulgaristanln Sadanski kasabaslnda bir

finite larrmak 0zere harekete geEti ve
dsktip'te, orada kurdulu yan girketi

B

rUnh

aspqril

ocmdl
aruani

bac rdgttla
efti
ffin

Stmmi<a

a) Yunan ririinlerinin kalite dtzeyinin
ytikselmesi,
b) Yunan girketlerinin marketing faali-

JugCIutun

sarnYtnin yrrac
de safin ald.
Sigara
setil0nnr:n, genelde Yunan
ekonomidrfn en &ramik faaliyet alanlanndan btuini tegkil ettifi itiraf edilmelidir.

Satn ahnlar ve birlegmelerle, bugiin bu
sektOa beE bfrytik sanayi igletmesinden

olugmaktadrr (Papastratos, Karelias,
Keranis, SEI{APve Georgiadis). Bu sanayi
igletrnelerinden 0g0ntin hisse senetleri,
Atina Borsaslnda iglem gormektedir. Soz

konusu beg igletmenin, 2000 yhnda

Yunanistan'da beg btiyuk sigara iiretim
sanayinden biri olan" \funanistan Tuttin
Sanayi Kooperatifi A$ Bagkaru Thanasis

Papageorgiu, "Cooperation' Dergisi'ne

verdili demecinde, Avmpa Elirliff iEinde
iiretilen veya ithal edilen frm sigara
gegitlerinin satrEa sunulduldan pazarlarda

talebin ne olduluna balolmaksrzn,
nikotini ve katram dfr!fik oranda ffit

mesini 6ngoren Avmpa direlcifleri yu-

birlegik cirolarr toplamr 170 milyar drahmi
(yaldagrk 500 milyon dolar) safi kdrlarr ise

ruz kalmaslrun beldendgine i$r€t €fit

18 milyar drahmi (50 milyon dolardan

"Bu politika, belli pazal|aa

fazla) olarak gdsterildi.

ig t0ketime igtirakleri yaklagrk tiEte iki
oramnda olup, toplam 0retimin de ugte

z0nden, bu sela6r0n aggr bir darbe1p

tur

krsrtlamalann bulunmadr$r Olke-

lamlmasr gtig

Ortadogu r.ilkelerine ihrag etmektedir.

yecektir" dedi.

Yunanistanln toplam ihracatrna ytizde 3.5
oramnda igtirak etmektedir.

Virginia ile Burley ttrtiin geEidi, toplam
ttitun miktanmn ytzde 35'ini ve ihrag
edilen t0tiinun maddi delerinin yiizde
24'iin0, geri kalan oranlan ise Eark tipi
tiitun gegitleri olugturmaktadr.
Yunan tiitiinun0n ihrag edildigi baghca
Olkeler ise, esas tilke Almanya olmak
uzere, Awupa

Birliii, ABD ve Japonya'dlr.

Tiitun ile ilgili ticaret dengesi her ne kadar
dtigme egilimi izliyorsa da bir taraftan ig
pazarr tatmin igin artan ithalat nedeniyle
difer taraftan da hemen hemen ihracat
deferlerinin sabit durumda olmasr nedenifle, bu denge artr d0zeyde kalabilir.

YUMNISTAN'DA TdTdN tineriMiNoe
TOPLULUK DESTEKLEME
piniulnniNoE vE r(hdNdN TicARi
DEEER|NDEKI ceLisT'IEI.en
Tiitiin
Uretimi

Yrllar

( BinTon)

AB

Ticari

Destek Primi

(Mityar/

De!eri
(Milyar/

Drahmi)

Drahmi)

Toplam

Ayru gekilde, SEKAP Bagkam, bu sektordeki gidigata, yurtdrgrndaki yatrrrmlara
ve ozellikle de Yunan sigara iiretim sanafinin, T0rkiye p.zanna yayrlma imkanlannadade{indi.

(hkenizde 2OOl ylmda

tttiin

sanayi

iirfrnleri pazan nasd gekillendP
Bu ylm henuz sona ermemig olmasma
raffnen ortaya glen egilirnlerden, vergie
tabi sigaralann blketjminde, 2001 ytrnda,
200O ylma oranla yaldagk %2 bir artry
oldufu defertendirmesi yaprlabilir. Bununla beraber; sigara stoklan dikkate ahnrsa, o takdirde gergek ttrketim toplamrnn, 2000 yrh diiaeyinde, belki de daha
agaf rda olduSu anlagtlacaktrr.

Bu sekt<ire balh igletmeler tarafindan
yatrrmlar gergeklegtirildi mi?
2001 ylnda gegen yllarda oldugu gibi
dnemli yatrrrmlar gergeklegtirilememiEtir.
SEKAP A$' nin durumuna gelince, iginde

bulundulumuz donemde, teknolojik
donamm ile ilgili olarak Tila 11 mityar

drahmifik (yaklagrk 20-31.5 milyon
dolarhk 5 ylhk bir yatrnm programr

130.750
19.590

97.0
97.0

1995

t20,050

l0/..5

1996
1997

721.470

106.8

68.1

722.gffi

63.O

174.9
70.7

1998
1999
2000

722.U7
1243l)4

107.7
113 7
722.O

51.3
50.3

7)a

724.06

727.5

57.5

73.O

21.8

118.8

z r.o

't't9.4
146
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dlkenizde iiretilen sigaralarrn ihracatma iligkin olarak neler siiyleyeceksiniz?

2001 yhnda Yunan sigara ihracatr, yapilan deferlendirmelere gore, 2000 yh
rakamlann agacaktrr. Bu sekto4 Yunan
El€fndednin kazanElarrna oldufu kadar,
istitdam gendine de giderek daha fazla

lqtlodahdunnnkta&.

tturan Ttitiin 0reeffid Yoh

Olma

TehdidiAlhnda

Avrupa Birlifi'nin

tiitiin ile

ilgili

politikasr, Yunanistan'da bu sektiiriin
daha fazla desteklenmesine yardlmcr
oluyor mu, yoksa stntrlalnq gartlar nil
getiriyor?

Avrupa Birli!i'nin vergisiz kalkrnma
politikasr Eergevesinde idedigi tutun politikasr, tutun Oreticilerine sribvansiyonun

kaldrnlmasrnr tavsiye etmektedir. Bu
politil<a, Yunanistan'da ttitiin i,ireticiliginin yok olmasrna yol agacaktlr. Zira
maliyet aErsndan dzellikle gark tipi t0tun
gegitleri, uluslararasr d0zeyde rekabet
edemez. Bunlarrn [retimi tek tipte ne
bolgelerde srnlrh bir uretim oldulu igin r,e
ayru bolgede hem tarrm alanlarr, hem de

pedolojik, teknolojik

ve

gartlar aErsrndan bir bagka

klimatolojik

yolun 0retim

imkaru mevcut olmadrlr igin, onbinlerce
aile katlamlmasr grig bir yoksullu@
siiriikJenecek, g0nk0, kaybedecekleri
gelirin yerine koyabilecekleri alternatif bir
istih-dam imkAnr bulunmamaktadrr.

Avrupa'nrn t0tiin sanayi ile ilgili politi-

kaslnr nasrl de{erlendiriyorsunuz?
Auupa Birliii'nin yurrirl0kteki direKif ile
tuttin sanayi sekt6r0nde izledigi politilo,
Yunanistanln oldugu kadar Avrupa'nrr
sigara ihracatm da yok olmaya do!ru
goti.irecelctir.

Pazar paylarryla ilgili olarak 2001, onernli
zira bu senenin bagrndan itibaren

Sebebi gudur: Yeni yururl0ge konan direktiflerde ongdnildugtne gore, Avrupa
Birlifi'nde 0retilecek olan sigarala4 ithal
edilenler de dahil olmak iizere, satrg iEin
stirtild0kleri belli piyasalarda olmasr istenen oranlar dikkate alnmaksmn, nikotin
ve katran oranlan dng0k diiaeyde 0retil-

geEmig

melidir.

planlanmakta olup, 20O2-2O06 arasrnda
gergeklegtirilecektir.

biryld4

1

KAYNAK : Tirnm Balranlrgr

na ermiE olacak ve onbinlerce aileyi katbir yoksulluga siirtikle-

Pazar paylarmrn gekillenmesini nasrl
delerlendiriyorsunuz?

1994

1993

hr turjntr bu

lerden ithal etrneye zorlayacakhrn diyen
Papageorgiu, "Bu politika yiiz0nden Yunanistan' da hit0n tiretimi tamamen so-

birini veya Yunan markalarrndaki tiretimin
yarrsrndan fazlasm, AB, Do[u Awupa ve

ihrag edilen t0t0n0n degeri, ylda subvansiyonlar dahil 320 milyon dolara
ulaEmakta, s0bvansiyonsuz ise 150 milyon dolar olarak hesaplanmaKa olup,

rna

yetlerinin artmasr,
c) Uriin gegitlemesinin geniEletilmesi ve
d) Uygun fiyatta sunulmalan.

yllarn

tersine onemli bir degigik-

lik olmaktadr. Bu senenin bagrndan beri
Yunan sigaralannrn t0ketiminde onemli

Bu politika, bazr piyasalan, bu smrlamalann mevcut olmadrfr 0lkelerden 0r0n ithalatrna sevkedecektir. Bu durumda, Olkenin ticaret dengesine, odemeler

bir d6niiEe mukabil, ithal sigaralann pay
tizerinde bir baskr miigahede edilmektedir. Bu elilimin devam etmesi beklenmektedir. Qiinkii, bunayol agan nedenlel

Mikoekonomik d0zeyde

olacaktr. Bu deliEildigin temel nedenleri

6zellikle Yunan tiitun sanayii igin daha da
giddetli olacaktrr. Zira, Avmpa girketleri bu

bundan sonraki d6nemde de gegerli
gunlardrr:

dengesine ve istihdama etkileri aEikardrr.

bu

etkilenme

g

TUTUN EKSPERLERi

oenneGi
eULreHi

ttir

ise Borovah ailesi ile Boromik'i kurdu'
1995 yrhnda ise Aliberti ailesine ait Ege

stnrrlamalartn mevcut olmadgl'

Avrupa drgr tilkelerde yaunmlarmt yaPmtr

Tiitiin ile Ozgener ailesine ait OzgenerTO-

olup, 0retimlerini yatnm yapttOan utte-

lere kaydrnp, bu frlkelerden

ttin'tin birlegmesi sonucu Oz-Ege Tiitiin

Ogrinc0

iilkelere ihracatlan yarariarnbifirter- Stiz

konusu k6ti: etkiler; AB direldfi gekillendirilirken m0tenasip

bir

Sekilde de-

jerlendirilmemigtir.

Drga Diiniikliik Giigltiklerle Kargrlagryor. Yunan tiit0n sanayinin tilke drEma

yayrlmastnl tatmin edici buluYor
musunuz?

Bu noKada once ihracat

konusuna

delinmek isterim. BirEok Yunan tirttrn sanayi igin rcam larbru te*il eden ihracatta biilruk engellerle trarE tagtmatiladr-

Topluluk direktifler yarattsO olumsarz
etkilerden s6z etmig bulunuyorum- Ancak, bu sanayi seld6rti degigik iilkelerde
gtimriikleme iglemlerinde ciddi engeller
ile kargrlagacaktr.

Diler taraftan, uluslararast bir markaya

sahip olmak, biiy0k masraflar gerektirmekte ve girketlerin yatnm sermayelerinin yek0nunu agmaktadrr. Bu sebeple,
Yunan fabrika.lart, bazt pazarlann imkdnlarmdan, bu pazarlarda iEbirliline girigerek yararlanmaya galrymaktadlrlar.

BaEka iilkelerde yattrlm yaplldr .mr?

Yurtdrgrndaki yatrnmlar gegitli problemlere cevap vermel<te iseler de

buyatulmlar

aEalrda sralanan bir gok sebepten dolay

da kolay gergekleEtirilememektedir.
a) Biiyiik sermayeye ihtiyag gostermektedir.

b) Temel kadrolara, ana girketten

uz-

manlaEmrg personel gerektirmeKedir.

c) Birgok tilkede onemli yatrnm diirtiileri

mevcutdefildir.
d) Aym gekilde btirokatik meseleler ile

yasa ve vergi sisteminde meydana gelen

stiratli defigik]ikler birer engel olugturmaktadrr.

Bununla beraber, en az iki Yunan girketi
SEKAP ve Papastratos bu dolrultuda
gabasarf edilmeKedir.
Yunan ttttn sanayiinin Ttirkiye'de yatlnm imkinlarl var mtdrr?

Ttirkiye, her ne kadar gok btiy0k bir
niifusa sahip bir pazar olmastna ragmen'
satrn alma g0cii olan tiiketici saysr 10
milyonu gegmemeKedir.
Aym gekilde gu anda tirtirn sektor0 devlet
tekelindedir. HiikOmet her ne kadar baz
ozelleEtirme ilanlanm geri gel<mi9 ise de'
yaprlan deierlendirmeye g6re, daha
uygun bir zamanda tekar 6zdle$irrneye
d6necektir.
Yakrn mesafede, hantmlar tarafindan bile

sigara larllamlmastnln toplumsal d0zgtde
kabul gordtilti bh btiytik pazar olan TOr-

kiye, gelecele y6nelik planlar igin bir
hedefpazardtr.

olugtu.

Yiiryrhn bagrndan itibaren Ttirkiye'nin en'
6nemli ihrag iir0nleri arastna giren; temizleme, balyalama, igleme tesislerife bir
sanayi dah haline gelen Tiirk t0ttin sektor0ne artrk uluslararasr girketler egemen'
dreticiden ihracat amacryla ttitt'rn ahmt
yapan firma saysr 1970 ylnda 59 iken, bu
rakam 1 989 y}n da26\a, 2000 ylmda ise

13'e gedhdi. Yaldaltk 10 I once 6zel
sektor firrnafannnr olu$dugu Pazann
ancak d6rtte birine sahip dan uluslararasl
tuhln $rketled, h4[tn Pazann Yrzde
60!ru denetliyor. Cegen d6nernde yedi utt0n girketlerinin goiu tasfiye olrnalaan
kurtulamazken, yllara g6re T0rkiye'nin
toplam ttit0n ihracatlmn de[er olarak
yiizde 56'sr ile yiizde 89'unu gergeklegtiren 6zel sektor, ortalama 400 milyon dolarhkbir deieri elinde tutuYor.
Rekabete izin verilmiYor
Ttit0n Eksperleri Derneli BaEkam Faruk
GOlprnaq gokuluslu girketlerin Ttrrkiye'den yaprak ttittin almal<ta olan girketlerle ortaklkveya igbirligi halinde oldulunu soyledi. C0lprnar, "dkemizde ekici ttitiin piyasalanndan tiit0n alp ihrag eden
firma saysr 1970'de 59 iken bunlarrn 45'i
t0tiin ticaretini terk etmig, bu say 1996'da

14'e inmigtir. CitXemlzde t0ttin t0ccarlan
yoKur, tirtii'n komisyonculan vardr' Siparig Eirketler arasnda paylaglmakta'
rekabete izin verilmemektedir. Siparig verilmeyen firmanm igi bitiyor. Bu nedenle
tiit0n ticaretinde kogullar golarluslu altcl
taraftndan tek taraflr olarak belirleniyor'
Pazarhkyok'dedi'
BirleEenler aYakta kaldt
Gegmig yllarda 9 bin tona ulagan tiitiin ihracatr ile TOrkttittin sekt6ri.in0n lideri olan
Karagozoflu Grubu sektorden gekilmek
zorundakaldt.
Firmastrun faaliyetlerini tasfiye eden Nev-

zat Karagozoflu, tiitiln deposiunu

ise

bor$anna karglhk bankalara verdi' Rodop
aibsinin \funan lvlihalidb firrnasqda ortak
lurduSu Ro@ Tiihh r.s.rn trir sfire sektOCrn btry:k frrndanndan btoi olarakfaalF
yet giiferdikten sonr4 ortaHar arasrndat<i antagnaAkan dctayr kayyuma devre'
dildi- Nfrt it Ro@yeni bir ortaldrkyaparak
Altab firmasnu lorarken, \tnan Mihalidis

Bug0n Kavala Tiitiin Grubu, Herman Tiit0n Ticaret, dr0ntag, Kavadarh Tuttin, Tutiin Limited $irketi, Kottir Ttittin, Tilse€li
Kavadarh, Gramer, Yrlmaz Ory0ncil, Altrn

Ttt0n, l{urul Ttitiin girketlerinin pazardaki
pay yok denecek kadar az.
Paytan ktigiiliiYor
Baa firmalann sipariE pastasrndan aldtit
pay is€ her yl giderek kiig{iliiyor. GeEmigte 2 bin 600 ton tirttrn ballantrsr yapan Tezol Grubu bug0n 470 tonluk, 4 bin tonluk
badants yapan Sarper Grubu ise bin 850

tonluk ballanb ile yetiniyor. Bu firmalar
uluslararasl sigara devlerinin siparig miktarlanru azaltmasmdan endigeli.

Ttirkiye pazanndaki yabancr firmalar da
uluslararasr tiitiin girketlerinin ktresel evlilikleri sonucu yok olmal<tan k'rrtulamadt'
American Tobacco, Glen Tobacco, Austro-Tiirk, dniversal, Felemenk gibi Ttirkiye pazannda uzun yllar faaliyet gosteren
firmalann yerini bug0n uluslararast tiit0n
devlerinin Tiirkiye gubeleri aldr. Bu firmalann bagrnda Socotab, Dimon, Standart
international Jbbacco (Spierer) geliyor'
dniversal ve Vertab firmalanmn d0nya gaprnda birlegmesife olugan Socotab Yaprak Tiitirn Sanayi ve Ticaret A$' 2000 yhnda yaptrg 1 6 bin 1 10 tonluk ballanh ile

9 firmarun baglantr hacmine

ulaglrken,

t0tiin piyasasrnda yaphlr 66 bin 900 tonluk ballantrmn da yiizde 24'tinii elinde tutuyor. Dimon TOrk T0tiin A$, 11 bin 500 tonluk ballantr ile
0gtinc0, Spierer TOttin ihracat Sanayi ve
TicaretA$ ise 7 bin 300 tonluk ballantr ile
ozel sektortin ekici

dordiincl

srrada Yer ahYor.

Yerli kii giiliiyor yabancr b0y0yor
Uzun yllar sekt6rde liderlili elinde bulundurduktan sonra faaliyetlerine son ver-

mek zorunda kalan Ege Tiitiin lhracatgllan Birlili'nin eski baqkanlanndan Nevzat
IGrag6zollu, "Ben t0functiltile bagladt$mda ihracatg birliklerinin Oye liste kaftdr 2 sfrtun halinde dolardr' $imdi kala kala
13 firma kaldr. Bu durum ahqlann siparig
politikasrndan kaynaklamyor. Alnlar arfik
uluslararast tiit0n girketlerini tercih ediyorlar. Ttirk girketleri k0gtil0yor ama maalesef onlar btiy0yor. Bu say her an 12'ye

11'e inebilir" dedi. Karagdzollu, 'T0tiin

[g

s;
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oenreGi
eULreNi
rnrE hfrrnaktadr. Biz, halk olarak, neredeFeltleclisln dahi devre drgr tutulup siyasal
karar ortamr daraltllarak, ekonominin can

neden olma ozellifii, digeryandan da tam da
bu nedenlerle, kendi 0lkelerinden itilen drinya devlerinin ekonomimize hakim olma ga-

damannrn teslim ahnmasmr derin bir kuElar
ve uztintri ile izlemeldeyiz. Hatta, Meclis'ten
bir bigimde aceleyte gegirilen yasalarrn Sayn

balarr, bu yonde olugturulan yasal duzenlemelere daha toplumsalcr ve kamu yararr

Cumhurbagkanr'nda takrlmamasr igin, ulke
grkan aleyhine, bu yrice makamr iknay ken-

agrlarrndan yaklagrlmasr gereldili{ini ortaya
koymaKadrr.
Ozelve kamu kesiminin t0m alanlarrnda go-

disine g6rev edinenleri de hayret ve dehgetle
izlemekteyiz.
Bor madeninin hikayesinin girkiny0z0n0 he-

yapilmrg oldulu bir gergektir. Ancak, hatalartn d0zeltilmesi yollarr duruyorken, bu ha-

pimiz biliyoruz. Gon0l isterdi ki, Tiirkiye'nin
istikbali igin gok briyrik bir deler ifade eden
bu konu, bir bakarun gabasr ile, belkide Eimdiilq gundemden dtg.rulme durumunda
ohnatp, tr.rrn $,,asal tern:ilcihrimizi ayaga
lentE oba1rd! Br rc rnrcerayr hafoamzdan Cernede+ *nd de TEfiEL re tftiin
konusu uluenrnru deftden yardarnaktadrr. O/e anhsknaktadr ld, Sal/rr Crrrntnrbagka'nmvetosu ile duraldathn bu lonudaki yasama siireci, Meclis'in aglrnasy{a, belki
de anayasa g6r0gmeleri arasmda yada ondan da once ve aceleye getirilerek, yeniden
baglatrhp kotarrlmaya gahgrlacaktu. TEKEL;
ismi ve gegmiEteki iglevi ile higbir alakasr
olmayan, miilkiyeti kamuya ait, tilke ekonomisine ve Hazine'ye fevlolade yararh bir igletmedir. TEKEL, bu m0lkiyet bigimive iglevi
ile uluslararasr ticari anlagmalara ve hrikiimlere de aylcrrhk olugturmamaktadr. Zira, s6z
konusu anlagmalar gergevesinde yasaklanan olgu, piyasada tekel konumunda olmak defil, bu konumdan yararlanarak, 0retim planlamasnda ve fiyat saptamada Tekel
gibi davranmaktrr. Ne acldr ki, ekonomik
anlamda gerEek bir tekel 6ani monopol)
olmayp, sadece ismi TEKEL olan bu yerli

lruruluE, higbir ciddi yatnm

rtildUgii gibi, gegmigte birtakrm hatalarrn

talarrn bahane edilerek bir ulusun ekonomik
ve hatta siyasal balrmsrzhlmrn ortadan kaldtrrlmasr niyetleri ve bu niyetleri gergeklegtirmeye yonelik gabala4 politik ve ekonomik
olarak gegerli gerekgelerle agrklanamaz.
T0rt<iye'nin iginde bulundu$u ekonomik sl-

lsntrlann giderilrnesinde do!rudan etkisi ol-

"15 gtinde 15 gasa" yada Glekom'un y6netim bigimi dayatmalarrnr,
rnayan

Tti*i'€

tzerinde olnanan oyunlan net bir
bigimde gozledmidn <!n0ne sermeye yetmigtir. Her ulusun, ulusal grkarlanmn korunmasnda ve kollanmasrnda temsilcilerinin hig bir teredd0t g6stermeyecefine g0venmesi ve inanmasr onun en dolal hakkrdrr. Umahm ki, t0t0n konusunda, Meclis
yasal yollarr, halkrmrz da piyasa kanallannr
trkayarak, yerli igbirlikgileri ile el 'ele ekono-

mimizi istilaya yeltenen d0nya t0tin
devlerinin bagrna cehennemi ykanz.

CAMHAR|WT
18.09.2001

ve bahm

yapllmayaralg her gegen giin biraz daha

gokertilirken, aym anda, yerli ortaklan ile
iEbirligi iginde piyasayr teslim almaya, t0m
riretimi ele gegirmeye ve kendi iilkelerindeki
giftgiler lehine T0rk giftgisini yoksulluk ve
sefalet iginde bolmaya yeltenen yabano trittin devlerinin gabalarrna olanak saflanmaktadrr. Yiice Meclis'in boyle bir hileye alet
olarak, 0lkeye ve ekonomiye zarar vereceline kesinlikle ihtimal vermek istemiyoruz.
Sayn Milletvekilleri, bilindi$i gibi, tiittin lcll-

lannu, ileri illkelerde her geEen g0n biraz
daha g€riHilrneldedfu, Bu dunrm
duryann tutrm devleri yaprrng oldrldan mil-

frU<yatrntarrdeg€d€neeceld€ri rDgun
Ttirkiye Cumhuriyeti'nin iginden geqtigi (yada gegirildili) derin kiz ortamrndan yararlanan ig ve drg gahinler, 0lkenin degerli lcrruluglarrm birer birer ele gegirerek tiim ekonomiyi teslim alma hevesive gayreti igine

dii'y

Tek Gda-ig Sendikastna tye iEgiler. Tekel
b0nyesinde gahgan ve golunlulunu kadrn-

Iann olugturdugu dort bine yalcn iEginin
iglerine ara verilmesin; protesto amacrfa
d0n Tekel'in istanbul'daki Genel M0diirl0lri
dnunde bir protesto eylemi yaptrlar.
Tek Grdalg Sendikasr BaEIonr ve T0rk-lg
Genel Seketeri Huseyin Karakog, uzun yllar
daimi iEgi gibi arahksz gahgan dort bin igginin ig akitlednin 30 Eyltil 2001 itibariyle askrya atndrfrru ve ylda sadece dort ay gahEtrnlacagrn soyledi. Gtisteriye gegitli illerden otobnsleile gelen iki bin dolayrnda iggi katrldr.

Kapatfnasr 6ngdr0len 24 yaprak tiittin

oa,lil ardn&ft. Tfi61q maalesef,
b6!/le bto lqrrnaa bu g€vr€hh btahrn
kabartrnakta&, ArEh bfo ),andan t0h:n

igleme fabrikasrnda galryan iEgilerin cuma
algamrndan itibaren igyerlerini mesai so-

tulctiminin topfrnda bafrnhk yaratna ve

MILLNE|

uan

ddn€rnde

cild! sa!frk

sorunlanna

nunda terketmeyecekleri

6frenildi.
.

27.09.2001
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imzalandr

*

lsrn- ya fO i&.|-r
frnur ffitl
Ttirkila, aruk hAdaydrr b{fr
- rF
goza, domuz l*dil brn @|,
bahgelerde g.ur.rne1e Etcfrr d
kadar unln frhd e&r r3 |ftgfi
I!
Ticaret l.l0ste*alfrra gre l-ffi
gF
gen Yl 28 I mliqt S{ r*Ft ffi
rrfirt
123 millon 978 tir ffiffih*
day, 94 milpn 126lir ffiqipii,
&l
milyon 937 bin dobr* op hf5si fhd
etti. Gegen fl ewsnatya uslo.rnrugma 6
Diinyada kend
bfui diye

onnen

milyon 324 bin dolar 6dendi.

Protokol metni imzalanmak 0zere faksla
Ttuk-iE yetkililerine intikal eftirildi. Bug0n
dden bir kopya yollandr.
t Ttuk It bu protokolu imzaladrlr takdirde.

Tdd itniafi

diye sunulan konu gozrime

farynSolacaknr

t lhdc. Ftt+h bu protokohi imza edip
ilrcEi:
b.il&.
crf-r sansr 1.966 kigidir.
' h2lirlb
6r If bibEfieEi*
b*lsetrd

.hlrts*.kr{rrld
-rGlrrlr.
S?8qFE
.llryqtdr+ffilr.f
delIt*,ffircdliSt.r.fFi
olmayan rnal bfu lsrua

tildinrdr

ffi-

tir..Bunun da ekonomie ytrld 30 tsilpndur.

* Ote yandan 2002yth igin 3.5 milyar dolar

qTANDIRANRAKAMI.AR

civannda bir ozellegtirmeyi gergeklegtirmeyi

rindx

NEODEDIK($)

Tritr.in

281.304.000
123.978.000
94.126.000
45.850.000
41.062.000
40.326.000
5.562.000
10.225.004
16.201.000
9.495.000
1.870.000

Bulday
Aygigegi
l\4tsrrya!r

Krmamercimek
Muz
Tereya!r

Sutkrema
Ba!rrsak
l(rrufasulye
Portakal suyu

Uskumru
Alabahk

d0g0n0yoruz.

lrnr goruyorsunuz.
Pazar gtinkri yazrmda yine Saghk BakanF
lt'nda baz atamalann paraylayaprldrlrnr du
ntlorum, bagta Salhk Bakanr olmak r.izere
tig tdrseaen ve higbir makamdan trk yok
blrrnyolc aqtdarrnyokl
brfr,
|i glndcn hr FrE bir gok dok-

E'-rfrrrtu';
yungrddta'

Tlir idf,

gFrge$

Bu yodagna sfu,etfnce TU*iyre nereye

gi4

Yor?
HaRR|YET

16.10.2U)'
AKFAM
28.09.2001
Ozgener ve Aliberti ailelerinin ortakhgryla

hr

rulan Oz-Ege T0hin Sanayi ve Ticare
....Hangisini yazacalrmr gagrrryorum. igte bir
olay daha! Tekel, uninlerini dolrudan pazarlamak igin Almanya'da Tekel gmbh isimli bir
firma larruyor. IEin bagrna AMP (Tiabzon)

6.324.000

eski milletvekili Awri AKMN, 10 bin mark

759.000

maagla getiriliyor. Birkag gtin onceAnap'tan

POSTA

25.09.2001

DYP'ye transfer olan Tiabzon Milletvekili
Eytip A$lK, acaba bu konuyu biliyormu!
AErk, gegmigte'Ibkel'den sorumlu Devlet Bakanr olarak gorev yapmrytt. Tekel'in igini drgr-

Devlet Bakam hlmaz Karakoyunlu Tekel'e

ba(fi 24 Yaprak Trit0n igletme Mudurliigu'nde gahgan gegiciiggilerin iE akitlerinin bu
yl igin "11 ay olarak" belirlenmesine, 2002

yhndan itibaren de mays ve eyl0l aylarr arastnda "5 ay s0reyle srnrlandrnlmasrna" karar verildilini bildirdi.
Bakan Karakoyunlu, drizenledifi basrn toplanhsrnda Ttrk ig'in bu yonde oluEturulan
protokolti imzalamasr halinde, konunun
gozrime kavugturulmug olacalrnl wrguladr.
Devlet Bakam Karakoyunlu, gu bilgileriverdi:

* QoniEmeler sonucunda, bu 24 igletmede

galqan gegici iggilerin ig akitlerinin 2001

DYP'ye gegince Almanya'daki gorevinder
ahp ceza verdiler. Avni bey ashnda Tekel YG
netim Krrulu riyesi idi. Milletvekilligi bitince
oraya atanmqh. Kendisini gorevden aldrlar
idare Mahkemesine bagvurunca da, AlmarF
ya'ya atadrlar. Kargrllrnda, oda davaslnr geri
aldr. iEin perde arkasr budur "
Basit bir atamanm bile ardrndan neler grktr

y-

lmda 11. ay olarak belirlenmesine ve 2002
ylndan itibaren de, mays ve eylil aylarr
olmak t2ere 5 ay s0reyle srnrlandurlmasma
kararverildi.
* Bu konuda vanlan mutabakat esaslannr
igeren bir protokol tanzim edilerek, ben ve
Genel M0diir Mehmet Akbay tarafrndan

n iyi bilir, atamalan "dostga" yapar ve yaptF
nrdr!
Siyasetgi, hastanelerden TEKEL'e Hopa'dan
Almanya'ya, b0rokasinin her yerinde, taa
gobefiinde. T0rkiye'yi igte bu kafalar yonetiyor. Al g0liim ver g0[im!
HdRRrYET

14.10.2001

....Diin Devlet Bakaru Yilmaz Karakoyunlu
aradl

Paz,ar

gtin0 yazrmzda soz0nti eftilim

AMP

eski milletvekili Avni MKANI bundan
10 grin once gorevden aldrirm sciyledi.

AMP Tiabzon eski milletvekili Akkan, bundan bir s0re once net 10 bin mark maaqla Almanya'da Tekel tarafrndan lanrulan Uirlirrctin baglna atanmrytt.
Diin ayrrca AMP'tan DYP'ye transfer olan
milletvekili Eyiip AglK aradr ve goyle dedi.
"Avni AKKAIYT ben atamadlm. Ama ben

A$'nin, izmir Torbah'da 15 milyon dolara nn
olacak oriental ttit0n igleme tesisi, geleca
ylmays aynda hiz:nete girecek.
lzmir'li Aliberti ve Ozgener ailelerinin 19951*
hnda yaptrgr ortakhkla kurulan 6z-Ege Tir
t[in Sanayi ve Ticaret A$, Torbah'ya ttittrn ig
leme tesisi kuruyor. 6z-Ege T0t0n A$'rf
ikinci largak yoneticileri Mahmut Ozgener w
Ricardo Aliberti, T0rk tdtun sektoninrin ge
leceline g0vendikleri igin yaturm karan i*
drklann soylediler.
Mevcut tesislerinin, geleneksel tut0n iglenr
tesisi oldulunu belirten 6z-Ege Trit0n,$
ortaklarrndan Ricardo Aliberti, yeni tesisloF
nin ise oriental tritrin 0reten ulkelerdeki faF
rikalar arasrnda en moderniolacalrna dild<a
gekerek, "Bu yatrrmta rakiplerimizin t*
adtm on0ne gegmig oluyoruz" dedi.

Yeni tesisin, lirrbah'da 35 bin metrekareE
kapah alan olmak tizere toplam 80 bin met.
rekarelik alan tizerinde kuruldufiunu anlatan
Aliberti, temelini Eylul aynda attrk. Onrimtiadeki Mays ayrnda tamamlamay planhyoruz
Yeni sezon 0nin0nri yeni fabrikamzda igleye
cegiz. Toplam yatmm tutanmrz 15 milyon
dolar, gtinl0k kapasitesi ise 300 ton yaklagrl
1.500 kigif istihdam olanafr saflayacalu'
dlye konugtu.
6 Bin Ton Tiitiin igliyor
1960 yhndan beri trittin sektoriinde faaliyc
gosteren Ozgener Ailesi ile 1937'den beri trr
t0n igiyle ulragan Aliberti Ailesi'nin 1995y
hnda aldrgr birlegme kararryla kurulan OzEge Tr.itrin AS, faaliyetlerine Prnarbag/n&lc
tesisinde s0rdur0yor. ltrruldugu yl 8 ttr

TUTUN EKSPERLER|

DERNE6i
BULTENi
100 ton igleme kapasitesine ulagan Q€ge
Tutrin, son 5 ylda ortalama yllk 6 tir Er
tiittln igliyor. $irket, gu anda aiklerir airi
kugak temsilcileri Mahmut
do Aliberti tarafrndan

OzgcrGb-

yonefillu

YeniTeknoloji
Tiitiin igleme telcroloiisin& yeri

gfirrt
A$ c
T[tfr
OaEp
oldulunu kaydeden
taklarrndan Mahmut egerE E Airrd
hlr&tolqftr
tutun uredmi yapa'r rl#
c4
kullanlmaya bada.d bft- H
a;* uf
mek igin biznn de Fi @
durmamz gerdd1fdr h'r tdrn F*
0O T0rk sennayeif hr lurrda yopkt a
)ratnm okna Agiri tagyot \tri Yffi
1

birlit<te depolama ve imalat

$iU fOCeri' pprak tutitn ihracah nede4k gegen yfa kadar'Ibkel'in ilk srrada yer
ddlrraddad.
Ciltet Wirdon,

Salem ve Monte Carlo sigr&rn ineten JaPon Tobacco internaUond UfD T0*iye, 120 mityon dolarlk ihracda * laz TEKEL| gegerek sektorel bazda
ge{€n yh bifiEiliiiini dde etti. Daha onceki

yandaTdd h d&tdan 2. sraY alan JTI
TITtiF, DtS l.i<z€t n[$e€aftA'nca albn

odlennikl

rdpl

TAIMU K)SDI

alanrnz btiyq,€-

7o172(n1

cek"dedi'
DaNYA
16.10.2001

ZraatMiihendisleri Odasr Genel Bagkam hgin ttim

sloganlarr atrldr. Burada konuEan

hesaplarrn Eiftgiyi yok etmek igin yapildrltnt
belirterek "2004 yhna geldilimizde zaten az
olan destek de ortadan kalkacak. Oyle bir or-

tamdayz ki taglan bagladrlar kopekleri saldtlar. Borglar konsolide edilmedikge goz0m
yok" dedi. Ttirkiye'ye sahip grlclmasr gerektilini wrgulayan Ziraatgrlar Demeli Genel
Bagkam Yetkin'de "Drqa balrmh politikalar
20 yrlhk sureEte geligti. dretime ulusal grkarlar EerEevesinde balcnadrkga Eoztim bulamayz. Hakverilrnez ahnr. Biz bu halds alaca$2" diye konu5tu. Ttutdye'nin UaOmsAp
lrm giderek yitirdigfrne dilM Sel€n ADD

Ege Bolgesi Gmsilcisi Ta)dfnin far sra
ADD Genel BaEkam Qahin deAtatarkTfttG
ye'sinin duyarh yurttaSlan olarak bu
seyirci kalamayacaklannr soldediler.

dunrna

CAMH(RI'IET
o4.11.2@1

DEPREMZEDELER igin Sanyer Qayrbag'rn
54 dairelik 4 blok inga ediliyor... Amag, evini
kaybetmig 54 ailel birer srcakyuvaya kavuE-

turmak... Yani amag allcg tutulacak... Ama
sonug yuhalanacak cinsten! Neden mi? 54
dairenin sadece birinde depremzede aile
oturuyor... Geri kalanlannda ise Gkel Genel

Mudtirl0!0'ntin ust diizey

bi.irokratlan...

Beyzadeler bu binalarr lojman olarakkullant-

yor... Bu dairelerde oturmasl gereken depremzede aileler ise salda solda gile dolduruyor...

Hadi diyelim ki; bal tutan parmalrnt yalar...
Ama deprem konutlanntn Tekel ile bir ilgisi
olmadrlr igin olay "Bal tutan parmagtru yalar" deyigine de uymuyor... Daha gok "Balr
peteli ile aylar galar' lafina cuk oturuyor...
Soruyorum; Tekel Genel Miidtrt bu kanunsuztulu ve en onemlisi vicdanszh$t neden
durdurmuyor...
Yoksa kendileri de mi bu konutlann birinde

oturuyor?

SABAH
17.11.2001
.ALTRiA OLUYOR
DUI'{YANIN en Eok tanman markalanndan

biri olan 150 yldrr faaliyet gosteren Philip
Morris Grubu, ontimizdeki yldan itibaren
adrnAlhia olarakdegistirrne karan aldl. Philip lvlonis yonetimi tarafuaan yaefan agktanrada tatince'deyrksdcarfanrn gden'Al-

hrs' l{elneirden bHen ' bia' isrdyte
W*sar perlormarn sirgdendEit ie $ke-

tir thfr'maFgat lctrh*P yai bir iwne

lornanr

hedeAexl(i befrdd.

PhQ l{orris CrtSuhm Baqkarrve CEO'su
Geoft,ey

n*,

Etrrrrb€kut

drgrnda yiyecek ve iEecek iginde de yer ahyo-

ruz. Bu pazarda biiyiik markalanmtz var. Bu
ytizden artrk ismimizin sadece tiitunle amlmaslm istemiyoruz."
Bible, yonetim lilrulu tarafrndan isim de!igiklifi kararrn Nisan aynda ahndrlmr belirterek, "Bu zaman iginde girkete en uygun ismin bulunmasr igin gokyogun bir gekilde gahglldf'diye konugtu. Philip Morris gemsiyesi
altrndaki tilttin girketleri'Philip Morris USA
ve'Philip Morris lnternational'tn ise aynl isimlerle faaliyetlerini surdureceli belirtildi.
Bible, yiyecek ve igecek alanrnda faaliyet
g66teren Eirketleri Kraft Foods ve Miller Bre-

vturgtr de faaliyetlerine isimlerini deligtirmeden devam edecefini sofedi. Bible, Phi-

ETdaIB1IJ\LIAR

AKHiSAR - Tiitun ureticisi Gkel'in ozellegtirilmesi ne kargr tephsini alanlara yansltlyor.
D0n Akhisar'da Atattrrkg0 Di.iEiince Dernegi'nin (ADD) dtieenledigi mitingde bir araya
gelen rireticiler ve ADD uyeleri, htiktimete
uvarrda bulundular.
dreticilerin yant srra Vural Savag, ADD Genel
Bakanr Halil ibrahim $ahin ADD Ege Bolge
Temsilcisi ihsan Tayani, Manisa Ziraat Odasr Bagkam Nuri Sorman, izmir Ziraat Odasr
BaEkam ReEit l(rrgun, Ttirkiye Ziraatglar
Derneli Genel Bagkam ibrahim Yetkin, Ziraat Muhendisleri Odasr Genel Bagkant G0rol Ergin ve gok sayda ADD tiyesinin katF
mryla Cumhuriyet Meydam'nda gergeklegtirilen mitingde 'Atattirk bizi efendi yapu, hukumet kole" "llvlF defol bu memleket bizim"

Nisanda KararAlndt
"Grubu tiitirn isminden anndrmak ve yeni
bir devir agmak. Birkag yldan bu yana grup
olarak eski mantalitemizi deligtirdik. Tutun

aelt'fimgnn iki nedeni oldu-

yon*iminin'MO' olan hisse senedi
sembolunfl degiEtirip deligtirmeme karannt

@ t'torrls

almadryru kaydetti.
Bible, Philip Morris isminin Ahria Grubu olarak deligtirme karannrn yonetim kurulu ta-

ise henfiz

rafindan onaylanmastnln gerekgesini ise
goyle anlattt.

Tiitiin $irketi Deliliz

"Bugune kadar Philip Morris dendili zaman
insanlar hangi girketten bahsedildigini anlamryordu. Bizim sadece tutiin girketinden
ibaret oldu$umuz zannediyorlardr. Yeni ismimizle tiim dtinyaya

tiitiin

Eirketi

olmadrlrmt-

gostereceli2."
Salomon Smith Barney'in ttit0n analistiMartin Feldman, "isim deligikligi Microsoft veya
General Electrics'in isminin deligtirmesinden gok daha fazla dnemli dedi.
zr

T6DevMarka
Philip Morris Grubu'na ba[lr olarak Miller
Brewrng, Kraft Foods, Philip Morris USA ve
Philip Morris international girketleri bulunuyor. Bu girketlerde, her biri ylda 100 milyon
dolarhk ciro elde eden 76 diinya gaprnda tanrnan marka yer ahyor. Bu markalarrn 14' i

'mega marka' olarak tantmlamrken ylltk ci
rolarr ise I milyar dolan buluyor. Mega markalar arastnda Marlboro Miller. Milka, Jacops, Toblerone, Tang ve L&M gibi bilinen

markafarvar'
HaRR\YET
17.11.2001

ZORffIDAYU
Htikiimetin, Tiitiin Yasasr'm deligtirmeden
gkarmal<ta kararh

oldulu belirlendi. TirkJg

Bagkam Bayram Meral onceki giin BaEbakan Ecevit'te yaptrlr goriigmede, ozellegtirmeler ve ttitiin yasaslna iligkin gekincelerini

g

I

r0nlt exspenuni
DERI{EGi
aOLTENi

dile getirdi. Ecevit'in Meral'in, Tritun yasa_

zarari' boyutunun one Ekanl@ ancaktlke_
lere de karar verme firsat tanD,an bfu ar,las_

sr'ndan Eikayet etmesi tizerine, 'Ttittin yasa_
srm aynen grkarmak zorundayz' dedifi
o!re_

madan yana tavlr koyr.ryor.

nildi.
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Btittin dunyada gegerli olacak kontrol kural_
Iannr belirlemek izere Tdrkiye'nin de arala_
rnda yer aldrlr 191 tilke eenewe'de goruE_
melerebaEladr.

Diinya Saghk <irgtitr.i' ntin (WHO) sigara kul_
lanrmrm en aza indirmek igin btitiin dtinyada
gegerli olacak kontrol kurallanm belirleye_
cek. Sigara Kontrohi QerEeve s6degmesi,nin
g6rrigmeleri, Ttirkiye'nin de, aralannda
bu_
lundulu 191 rilkenin kahlmryla Cenewede
bagladr. WHO, sigara reklamlanru srla kont_
rol alhna almay amaglayan sozle5meyle
si_
garayla m0cadele iEin vergilerin ve fiyahn
arttrrrlmasr kagakgrlfrn onlenmesi ve kamu
alanlarrnda sigara igmeye srla denetim
sa6lamaya iliEkin duzenlemeler de getirecek.
Tuttin kullanrmrnrn bu yuzyrlda milyar kiEiyi
oldurecegini agrklayan Drinya Saghk Orju_
tri, sadece 20 yrtda 150 milyon kiginin olece_
gini., bu saynrn yuzde 7O'inin fakir rilke
va_
tandaglarr olacalrm belirtiyor. Tutun, bulasl_

i

cr bir hastahktrr. Reklam proaoryon u"
sponsorlukta bulaErr."diyen WHO Genel Di_
rektoru Dr.Gro Harlem Brundtland. agrkla_
masrnda, sigara rireticilerinin muhalefetine
kargrn gergeve sozlegmeyi yrlnirlLlge koy_
maktaki kararhhgrnr yinetedi.
Sigara igen geng niifusun hzla arttrlrna
dik_

kat geken WHO, reklamlarrn sadece vetis_
kinleri defil, gocuklan aa etkiledigini, bu

ytizden kapsamh onlemlerin gerekliligini
sa_

vunuyor. 1999'ylnda baglayan ve bugrin

Ogrinc0s0 yaprlan Sigara Kontrolu
Qergeve
Sozlegmesi gortiEmeleri, 2g Kasrma kadar
devam edecek. yrlda 45 milyar dolarlk
satrg

yapan Philip Morris ile British American
To_
bacco (BAI) ve Japon Tobacco firmalan,
WHO' nun gergeve sozlegmesine muhalefet_

lerinistirduniyor.
Qiftgiler DiiEtind0riiyor
Saylarr britrin d0nyada 40 milyonu bulan
tri_
tiin rireticisi giftgilerin durumu ise WHO'nun
da dikkate almak zorunda kaldrlr ortak bir
kaygr. 2003 yhnda yrirurl0le girmesi planla_
nan Sigara Kontrolu
Qergeve Scizlegmesinin
gegen ylki ikinci oturumunda T0rkiye
top_

Iantrda Avmpa lctasmt temsilen hazrrhk
kuru_

lunun bagkan yardrmcilrlrna segitmigti. Si_
gara kargrh kampanyalarda gok baganh
ol_
dufunu bildiren Trirkiye, sigaranm "sa!lr!a

Fi[t|rys,.LrtoP({@,t

2?.ILmI

yllk en z 10 r$pr dola dola_
yndaki sigam pazarrr goloftdu :{pra tela_
line denreden yasala arrfnnhaqkan AtF
met Necdet Seaertr irde gerdqdexine l€r_
gn yenlten gkarrnalCa dtEnij,or. planBut_
ge Komislorn urdaki gpnfSnelerde,
muhale.
H0l<dmet,

fet &Jrelerinin yaru srra itCidar milletvekle_
rinin de Sezer.rr gerekgelerini destektemesi_
ne karE4 yasa degi$tlitrneden komisyon_
dan geEi. IMFnin yardrm koEullan arasrnda
yer almasr nedeniyle haziran aynda grkanlan
yasa, Sezer'in iade etmesinin ardrndan
once_

ki gtin yeniden komisyona getirildi. yasa, itk
agamada Turkiye'de marka bazrnda yllk en
az 2 milyar adet sigara veya en az 15
ton tu_
ttin uninti uretenlerin drya aghm yapmasrnr
serbest brrakryor. Cumhurbagkanr Sezer, yasay iade yazrsrnda gu gerekgelere dikkat
gekmigti:

Yasa ttitrin drqahmrnrn serbestlegtirilmesi
sonrasrnda yerli iireticilerin sorunlarnr gci_
zumleyecek herhangi bir duzenlemeyeyer
vermiyor. Ttitrln arazisinin toprak yaprsuun
eheriEsiz olmasl ve iklim ozellilderi nedeniv_
le, dtizenlemenin btiyiik soqral sorur,ta.a yol
agmasr kagnlmazdrr. yasa, Oreticinin, slrurlr
sayldaki kiEi ve kr.rruluglann tek yanh saptadr_

!r

koEullara mahkum edilmesi sonucunu

do$uracaktrr. Yasadaki 9 temel eksik
sunlar:

Tritrin iiretiminin dtzenlenmesi tritiln kalite_
sinin iyilegtirilmesi, Trirk tritrinrinrin nitelidi_
nin ve t0rtinrin korunmast, tutun ekim yapllma ycintemleri, trittin sahg sozlegmelerinden
dolacak uyugmazhklann gdztim yollarr tti_
tun salrg merkezlerinin kurulaca$r yerler, sa_
fulamayan ttitrinun korunma ycintemleri,
yaprak ttitrin ticareti yapacaklarda aranacak
kogulla4 yaprak t0ttinlerin iElenmesi yon_
temleri.

CAMHAR|YET

24.11.2001
\tusuf SadrkAKS0
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masr kagrmlmazdrr" dedi.
Serdengegti, TBMivI plan Btitge Komisyort

g6r0gmelerinde Cumhurbagkanr Ahmet
Necdet Sezer tarafrndan veto edilen Tuti.m
Kanunu ile ilgili gor0glerini agrkladr, MHFI
Serdengegti, Kanunun 6'ncr maddesinin lparagrafi nda riretici tuttinleri yazrh scizleEnn
esasl veya agrk artrrma yontemiyle ahmr rre

sahhr..." gortiEun0n uygulanabilmesi igin
ureticilerin lehine bazr altyapr faaliyetlerinin
yapilmasrun gerektilini ifade etti.
Alt yaprun olugfurulmasmrn ardrndan soz_
leEmeli EiftEilerin rireilm planlamasr gerge.
vesinde (tiretecefi milrtar aErsrndan) deger-

lendirilmeleri gerektigini wrgulayan

Ser_

dengegti. 'Agrk artrrma merkezlerinde tire
tim planlamasr neticesinde arz-talep denge.
ye gelecelinden ur0n gergek delerinden ig
lem gcirecektir. Bu gartlar altrnda istisnai durumlar igin satrlmayan tutunlerin olugtuntr
masr zaruri olan bir merkezce (rizum, pamuk, incir ile zeytin ve zeytinyagrnda Tarigtr

mudahale almr yaptrlr gibi Tr.itrin Taffn
stahlle
kavugturulmasr isabetli olacaktrr. Ttitun Ta
nm SatrE Kooperatiflerince alrmr yaprlnr*
SatrE Kooperatifl erinin Tarig'e benzer

drr. Bu gorevya Tekel tarafindan anilan ke
peratif Tarig'in durumuna gelene kadar tiz_

mete devam etmeli yada bu gorevTarrm

B+

kanlgr'mn gdniEri dogrultusunda TMO]a
dewedilerek) destekleme alrrru yaprlmal&.

diekonugtu.
Serdengegti Gegici Madde l-A'da, ',Gern
Mrid0rltigtin ozellegtirme, iglemleri tamarrF
landrl<tan sonra, bu kanunun 2'nci maddesindeki kurul tiyeligi igin Genel Mudurltignn
ilgilendiritdigi Bakanhgrn aday onerme ye*kisi kurula geger." ifadesinin dolru oldugu-

nu ancak uyeligin kurula dewedilmesinh
yanhghgrna dikkat gekti.

Krrul 0yelerinin atanan kigiler oldulunu ha_
trrlatan Serdengegti sozlerini goyle srirdurdu. "Boyle bir uygulama bugrine kadar olug
turulmug higbir kurulda soz konusu dedildir
Bciyle olursa o 0ye hangi sosyd kejmin
temsilcisi olacaktrr. Bu sorunun cevabr voktur. Olmasr gereken ise bu kontenjanln tfitrin
tireticilerine verilmesidir. Her ne kadar ka_
nunda bir riyelik Ziraat Odalarr Birligi kon_
tenjamnda olsa da tutun tireticilerinin temsili

MHP Manisa Milletvekili ve Sanayi, Ticaret,
Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Telmoloji Ko_

misyonu Uyesi Ali Serdengegti, Tritun Kanu_
nu'yla riretime higbir srnrrlama getirilmeme_
sinin bugune kadarki uygulamalarla gatrg_

makta oldugunu belirterek ,.dreticiler co_
gunlugu uluslararasr tekel konumunda

yabancr sermayenin vicdanrnda sozde serbest piyasa ekonomisi gartlannda tetef ol-

oln

mecburiyeti bulunmamaktadrr.',
MHP'li Serdengegti, 1.B bendinin l'nci pa
ragrafrnda bulunan,,2OO2 vemuteakip yllar
tuttin rirtinri igin destekleme ahmr yaprlmaz
Bakanlar l(rrulu'nca 2000 ve 2001 yI tinlru
t0tiinlerinin Devlet nam ve hesabrna ahmnr
da bulunmak tizere bir kamu kurulugu gG
revlendirilir" ifadesinin kanunun 2001 yhnda

lg
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aldr!rnr kaydetti.
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leme odemesi, Adryaman, Bingol, Batman,
Bitlis, Diyarbakr, Hakkari, Malatya, Mardin,
Mug, Siirt ve Van illerindeki, Tirtiin Ekim
Cijzdanr'na sahip ureticilere yaprlacak.
BaEvurular I Mart a kadar
Alternatif ur0n plograrnl kapsamrndaki desteklemelerden yararlanr'rak isteyen iireticilerin, gerekli belgele:!e oirlirte. en geg I
Mart 2002 gunu gah5ma saali s:nuna kadar

tanm il ve ilge mudurllkJ=::.. l?:-' -rT:alarl
gerekiyor. Ureticiler. sec:::i.ler a-:ernalif
tiri.rnleri ilqe tutun kon:s',::ia::: :llii:ecek. Girdi ile bakrm ve ha-: .i.- :i'=- :as:-

c:::- :--:: :.-=.l'
Ha::: 'r -.:=sa: :.

uzere Tarrm Bakanlrgr Ve

tarafrndan belirlenecek S:: '.:--s- -':tarlar, Bakanhkga grkarla-. .: ::-:.:i.':

:::-.

ve ilqe tutirn komisron.a:.:: :-"--ve ilge proje uygular:a :::::..:: a::: : ---;-i.

Itiklerini dikkate alara*::r -::::.'. '=:.:cek odeme tutannl hesa:.araaa{ i:a::.eler, Hazine taraftnda:. :=,--.a:::. :a:r€\'a
aktanlacalr tarihtel<i \',e:<o'z Bankasi dolar
doviz ahg kuru uzeincen TL olarak;aprlacak.

NNANSALFORAM
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TdTd'N tlne"ricisi ELDE KALAI'{
TdTdNLERi CAY|R CAYIR YAKTI
Yeni Ttiti.in Yasaslntn iyice kogeye stktghrdrlr tiittin iireticisi, mevcut sorunlar da
birleqince patlama noktastna geldi. D0zce'nin Cilimli ilgesine balh Esenli koyundek

tttun !ret-:cile:i. ellerinde kalan tiittnleri koy
merasrnda ::es: .e:di. Daha once anlagtrklan sirKe*::. : -: - :, e :.

a:

:-radt glnl

belirten

-.:-: - :-:-- :- ae \ansln''
diyerek, girket ,::::: .-- :-::.s:: etti.
Biiyuk emek ha:ca.:-:' --::--' :- :-:'- ::

ureticiler. Bi:

ts'a: :::- ' :
merastnda toPlacria-'.-:--

ellerinde kaltnca

ECEViT BUNU OKUMALI
Kurtul ALTUG
Once Telekom gtig bela bakan bagr yenerek
ozellegtirildi,

sonra Cumhurbaqkanrnrn geri

TEKEL 2OOOIN BiLE KAqAel

gonderdigi "Ttitiin Yasasf' bir bakan daha

SATLNOR

rstifaya zorlanarak yeniden Qankaya'ya noktasrna virgulune dokunulmadan gonderile-

.:-.S

tiqtiren u reticilerin desteklenrneslne i.l-<!d:
olarak ortaklaga hazrrladrgr teblig, Resmi
Gazete' de yaymlandr. Buna gore destek-

na odeme miktarlan.

sadece 2'sini alarak bizi 'gonderrye isvan ettiler.

- niL= = ;:; - a- ^,-a::ii S.:a:a Sa|St

=- ]'.-

ZAMAN
01.12.2001

oneticileri, tutiinlerimizin

GOZCU
29.11.2001
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40 trilyon lira kar eden Philip Morrissa 1 milyar 82 milyon dolarvergi odedi.

ar.:.-: \'andrgrnr one siiruyor. 40 balya

:-:--:.:

-::'Dolu ve C:::.::,;- :z : -. -'atutun utel.: :-'-::- :---- :':-'::':- 1gegere|; : ::-:'-- -*-- a':"- - ::'- - :::='

€- :.:ier
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TdTdN EKMEKTET C{Y-.{A 1E5Vl(

]:=-=. .:: :::'. :--

i":..=--i:i: :utunlerini almamast

-r:€.-.','€ :,:.:e.€ '.akla5rk 250 milyar liraltk
-,-{.: -':.-r ::evcjana geldigini belirten

:
.=::: a ' -,a'-z

Sa:.a: i:Cai Sigaia'a:

a:3si:-ca l:<e. 2l.-'' :€: 33il ''a:' i{eqakqihgrn ana sebebinin 1-.:zde -0 oranidaki vergi oldugu belirttliYot.
Ti.irkiye'ye kagak yollardan sokulan Marlboro, Parliament ve Gkel 2000 gibi sigaralar

isportacr tezgahlarrnda yan fiyahna; 750 bin-

le I milyon lira arastnda satrhyor. Emniyet,
Gumriikler Muhafaza Genel Mud0rl[gunun
ve Tekel Genel Mudtirlugti'ntin verilerine
gore gegtigimiz yl ele gegirilen 7 milyon
paket kagak sigara bu yl 10 milyon pakete
yukseldi. Kagakgr gebekeleri Krbns ve Bulgaristan'daki fabrikalarda fason uretimle' hem
Tekel 2000 hem de yabancr marka sigara
imal ettirip bunlan Mersinden kagak olarak
ylrda sokuyorlar. istanbul Eminon0'nde kacak sigara igi yapanlar bu bilgileri dogru1:rci. Kaqak sigara sailclst kagak sigaralan
g-:::-:iderde adamt olanlartn rahatga kagak
:.a:a< ,'-:ca getirip satabildigini anlattl.
S.ga:a cqaxqihgrntn en onemlr sebebi ola:a.: :-:f-'.e:e -ila: \.e:li !e Vabancl slga:a-:: : -e:r::ed ',--zce -C cranLildah rergi
:::-i;:r C;i:^;-;xlet in;hafaza Cenel )1tcu: \ardtmctst Cerrah bu 1ri geqen yla gore
gok daha fazla kaqak sigara yakaladrklartnt
bildirdi. Kagakgrhgr tegvik eden unsurlardan

birinin vergiler oldugunu belirten Cerrah
"Halbuki yurtdrgrndan getirilen sigara vergikonuqtu.
Sigarayla Savaqanlar Vakfr Bagkanr Ubeyd
Korbey sigara kagakgrhgryla ilgili farkh iddialar ortaya attt. Bazt yabancr sigara firmalartnrn sigara kagakgrh!rndan sabrkah oldu$unu
one suren Korbey, "Sigara firmalarrmn sigara kagakgrhlrntn arkastnda olduluna dair,
haklarrnda saysz dava var' Kagakgrhgr tegvik
ederek, her yerde marka imajlannr yerlegtiriyorlar. Burada amaE pazarl tutmak." dedi'
Philip Morrissa Genel Mudiirii Ktirgat Ahsiz" diye

met Kogda! ise "Bu iddiaY cidden

ve

temelinden reddediyorum" agrklamastnt
yaptr. Kogda! sigaradaki ytizde 70 oranrnCak yuksek verginin kagakgrhgr cazip hale
:'-i rdi gini soyledi gegtigimiz yl Turkiye'den
=

ceK:

B:na hazrrlantvor,
30 Kasrmdan bu yana sokaklarda insanlar
.\gu aqu diverek yuriiyorlar. Bir zamanlann
Halkgr Ecerit'i" ise. bir densizin yapabilece!i
varsaylan bir suikast nedeniyle birinci derece koruma attrnda Bagbakanhk ile Or-An
Sitesi arasrnda gidip geliyor. Agrgr halkryla bir

ilgisi kalmamrg. Bakanlarrn krrmrzr plakah
otomobillerle halkrn igine grkmaktan saktndrklart ktrmtzt degil, beyaz plakah araglar
kullandrklannr Meclis drgrndaki en girgli.i muhalefet, CHP'nin lideri Baykal aErkhyor. Halk
sokaklarda iktidan anyor ve sosyal patlamanrn ganlart gahyor Tiirkiye bi.iytik soylevde ifade edildigi gibi "Harap ve bitap" durumda. Halkrnr ne politikacrlara, ne de basma,
medyaya giiveni kalmamrgve dertlerini anla-

tacak birilerini anyorlar. Ulkesini seven, halkrn giivendigi yazarlann bilgisayarlannda
elektronik mesajlardan gegilmiyor. Toplumun her kesiminden bir feryat ytikselmekte
ve bunu nedense bir zamanlarrn Karaollan't
duy.,rnamakta gormemekte!
Tutun Ureticileri Kurultay, 15 Eylul gi.lnt)
.\khisar da toplanmrgtr. O toplantrdan bir de
bildiri qrktr ama. ne goren ne aldrran oldu'
BILDiRI NE DTYORDU?
Bildiri bir protesto bildirisiydi ve 4685 saylt
Tiitiin ve Tiitttn Mamulleri, Tuz ve Alkol lSletmeleri ile ilgili ve onlann altm sattmtna dair
4046 sayh yasanrn degigtirilmesiyle ilgili
gayretlere dikkat gekiyordu. Bu yasa ile tuttin tireticilerine gore:
a) Tekel ozellegtirilerek, fabrikalann yabancrlara satrlmasr yoluyla yabancr tekellere yol
agrhyordu.
b) Tekel'in yok olmasryla birlikte yerli ttrtiin
ilretimi dtiguyor fabrikalarda gahgan iggiler
igsiz kahyorlardr.

c) 2001 yhndan sonra t0t[nde devlet nam
ve hesabtna ahm yaprlmayacak, flreticinin
emefii olan tutun, tiiccarln insafina brrakrlacaktr.

Daha buna benzer bir gok olumsuzlukla;
kargr kargrya kalan tutiin irreticisi ne yapaca-

ltm

gagrrmrgtr ve yakrnda kurulacak yabanct

egemenlilindeki ttittin tekeli; Philip Morris

[g
gl

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

yada R.J. Reynold-Japon Gbocco firmalanna gegmiE olacakil. Tritrin rireticileri
Akhisar'da bunlarr konugtular ve dagrldrlar.
Bu arada Ankara'da anlamh bir sergi agrldr.
Adr, Reji'den Gunumtze Ttitrin Sergisi olan

bir sergi... Sergide gegmigten gunumrize
gegitli belgeler sergileniyordu. Bir sadrk
GOZCd okuru olan Btilent Aydrn da bu
sergiyi gezdi ve bize bir not ekleyerek gu anlamh belgel ulagtrrdr:
20 yl onceden bir irnin teslim makbuzunun
arkasrna zor okunan bir el yazrgr ile giziktirilivermig gu giir hemen dikkati gekiyordu.

Ahmet Amca gecesini gundr.irine katmrg,
omrunden bir pargay da igine baglayp, uriinunti denkyapmrs, getirmiS teslim etmig bir
ufacrk kalrt pargasl vermigler eline. Biraz
y0ri.imi.ig sonra onune gelen ilk taqrn tistiine
gokm0g, sigarasrndan bir nefes Eekip sabit
kalemini rslatrp bu sozleriyazmrg kalrdrn arasrna: "Biilent Aydrn boyle dedil<ten sonra o
iEli giiri mesajrna eklemis

iqrnoxrseqiin
$iir bir yonuyle ttitune agrt gibidir ve isterim
ki; bir zaman Adana'ya Topraksrz Koyhiler
lfurultayna giderken 12 Mart muhtuasrnrn
Halkrn iktidarr olan Sosyal Demokatlar\n
onunti kesmek igin verildigini soyleyerek gezisini yarrda kesen bir zamanlar Tutun ureticisinin tekellerin elinden kurtarrlmasr igin
savagveren qair Ecevit okusun, igte giir:

TUTUN
Anlat beni kitaplara tutirn Anlat beni
Qimlendirdim yastrldarda biiy0ttrim

fidelerim
Yanmyaka kirtaban

Bol giinegli s0zek topraklarda yetigtirdim

Yoksa bu defa da yabancilara verecek bagka

fiyatrnr hemen yukseltti. Bu ytizden anlagmah ekim, tut0n piyasasrnda britun denge-

bir bedel mi aramalcasruz?

leri bozar" dedi.

kaldki?

GOZCA
03.12.2001

rnterftaraffil;1*irylu.r*,'
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BaEla&g!, Bfirihlil (beEde lftrrak
Seyr€den t|ana l(og.famn Vedm
d2erinde Olwnsu Edd fAphg B€lirtildi.

Yeni Tritun l{anunu ile ilgili belirsidi}derin
yaru sra bu sezon kaliltenin du5tik olrnasr
uretici kadar ihracatErp da du5undirruyor.
Ege Ttitirn lhracatglan BrligiYonetim Krrulu Bagkaru trlahmut Gzgener, Turkiye'nin en
brryUk hrhrn riretim b<llgesi olan Ege'de
tesbitlere baglandrgnr soyledi. Ozellikle yaan yaSanan kuraklk nedeniyle verim ve kalitede diigukl0k yagandrgrnr kaydeden Ozgener, "Gegen yl 114 milyon kilo olan Ege ttitiin rekoltesi bu yrl 98 - 100 milyon kloda
kalacak" dedi.
Ote yandan Cumhurbagkam Ahmet Necdet

Sezer tarafrndan veto edilen Tuttin Kanu-

nu'nun hiikiimet tarafindan aynr gekliyle
TB/vlM'ye gonderildigini hatrrlatan Ozgener,

yasanln hala grkmamasrmn buy0k srkrntr
yarattrlrnr soyledi. Ozgener, "Qunku bu aylar
tutunde fi delerin ahndr!r, tarlalann hazrrlandr[r aylardrr. Yasa Erkarsa sozlegmeli iiretime
gegilecek. Bu sezona yetiqmedigi takdirde

$imdi gelinde sokaklara grkmayrn bu

Ayrrca, sodegmeli tiretim ve kota konusun-

Ahtiittin...
Ve giirin altrnda bir imza ve tarih: Ahmet
Gude/1982... Makbuzun uzerinde zorlukla

"lfulaklan duymaz, gdzleri gormez halkrn

daki belirsizlik nedenile ureticinin gelecek

dilinden anlamaz iktidara kargr Erkmayn."

yl igin hazrrhk yapamadrlrnr

Halkrn goz nuru, el emelini boylesine ona
buna peEkeg gekenler birde grlcyorlar ve

yaratryor.

yuzlerine taktrklan o 'Vatansever maske ile"

konuquyorlar: "Eler memleketin hayrrna bir
bedel odenecekse biz oderiz."diye...
Haydi efendim; sizin odeyecek ne bedeliniz

niyle birverim d0gtikliigtivar" dedi.
Egeli tutun ureticileri ise durumlanmn bir an

once netlegmesini, gegen yl 2 milyon 200
bin lira olan bag fiyatrn bu yl en azrndan 3.5
milyon lira olmasrnr bekliyor. Ureticiler, "3.54 milyon liranrn altrnda bir fiyat bizi kesinlikle
kurtarmaz" dedi.

FINANSAL FORAM
13-12-2001
REKABETE iZin Venil-miVOn"

Titiin

Eksperleri Derneli Bagkam Faruk

CULPIMR, gok uluslu girketlerin Turkiye'den yaprak tutiin almakta olan girketlerle
ortaklk veya igbirligi halinde oldulunu soyledi. GOLPII'{AR, Ulkemizde ekici t0ttin piyasalanndan trittin ahp ihrag eden firma sayst
1970'de 59 iken bunlarrn 45'i t0tun ticaretini
terketmig, bu say 1996'da l4'e inmiEtir. [l-

kemizde tiittin tuccan yoktur, tuttin komisyoncularr vardrr. Siparig girketler arastnda
paylagtrrrlmakta, rekabete izin verilmemektedir. Siparig verilmeyen firmanrn igi bitiyor.
Bu nedenle tutun ticaretinde kogullar goku-

24-30Araltk2001

TBlvlM'de goniqulece!i belirtiliyor. Eler
sene sonuna yetigmezse gok geE olur. Bu

etki yaptr!rnr soyledi.

Banayoksullukulruna
Zindanoldunsen

ttrtuniin yeterince yalrg alamamasr nede-

yok. Tutun Kanunu'nun biitEenin ardrndan

030TL...

T0ccara sermaye

soyledi.

Erdayoglu, "Kalite d0giikltiliinden ziyade

luslu ahcr tarafrndan tek taraflr olarak belirleniyor. Pazall;Iyok" dedi.
GOZLEIY1GAZETESI

segilebilen t0t0n bedeli ise; sadece 12 bin

seni

den vazgegmeyi dtigundrigi.inu

TEKEL'in yeniden kota agrklamasr gerekiyor.
Ama her iki yonde de gu anda bir geligme

yiizden tireticide ciddi bir srkrntr var. Ne olacaksa bir an once olmah ki tiretici de yolunu
gizmeli. Yoksa tirtunden kagrq baglayabilir ki
bu da butiin sektor igin ciddi bir srkrntr yaratrr. Tutun, Ege ihracatrnda konfeksiyondan
sonra ikinci srrada" diye konugtu.
Uretici Gergin
Tutun Eksperleri Derneli Bagkanr Faruk
Giilprnar da t0tun ureticisinin belirsizlik iginde oldulunu soyledi. Onrimuzdeki gubat mart aylarrnda agrlmasr beklenen piyasayla
ilgili tesbitlerin bagladrlrnr ifade eden
Gtilprnar, bi.ittin yl ozellikle kurak seyreden
hava kogullartntn verim tizerinde olumsuz

Anlatbeni...
Ii-rruttum hevenk ile
Kulte eylelp, tava getirdim
Rengine, dokunave kokuna
Vuruldum...

Ege'nin en biiyuk ttitiin merkezi olan Akhisarln Ticaret ve Sanayi Odasr Bagkaru MehmetAli Erdayo$lu da, bazr ureticilerin haarhklarrm yapmakla birlikte, bazrlarrnrn tutun-

aktaran

Qulprnar, "Bu da tiretici rizerinde srlcntr
Eler piyasaya TEKEL girmezse

dengeler Eok kot0 bozulabilir. Bunun omek.lerini daha gegen sene yagadrk. Piyasay 1
milyon 960 bin liradan agan tuccar, TEKEL
2 milyon 200 bin lira baq fiyat aErklaynca

TdT{tr{ YASASTNDA qZLASMA YOK
Nuran CAN
ESeT SOYGdDER

TBIW Genel Krrulu'nun g0ndemine ahnan
ve artrkgegmesine kesin gozriyle bakrlan TuttinYasasr nedeniyle gu an riretici gagkrn; ihracatgr ise beklemede...

Uretici, yasanrn grkmasr ile devletin sektorden elini gekecegi igin pazann, gokuluslu tekellere terk edilmesi endigesini yaqarken; ihracatgr ise, tirun ekiminde belirsizlilin ortadan kalkmasr igin yasarun hayata gegirilmesini istiyor.
1 0 yl oncesine kadar ozel sektor tutun pazarrmn yuzde 25'ini elinde tutan uluslararasr
tutiin firmalarr, bUgi.in pazann yrizde 60lnt

kontrolunda bulunduruyor. Yeni tuttin yasast
ile bu konuda Ttirk firmalarrn gansmrn hig
kalmayacalr gorugu afrrhkta.

iZtqiR fritrimln Turkiye'ye girigi gok eski
yllara dayanryor. Ingiliz, Venedik, Ispanyol
gemici ve tacirler tutrini 16{1 yhnda Istanbul yolu ile getirmigJerdi. Olkemizde, ttitun
tanmlnln ne zaman bagladrlr konusunda

kesin tarih olmamasrna ralmen bugiin
yaklagrk 600 bin riretici geEimini t{itun
ekereksalhyor.
Ttiti.inde gu an gundemde olan konu ise; ye-
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TUrUN EKsPERLET
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Oerrxigi Yonetim Kurulu
3dflilr fur.h Grlhrnar, yeni yasanrn Tedh are&ihTesinin hukuki yolunun orrlrf a$Em belirterek, kanun ile devletin

seldorden elini gekmesinin amaglandrgrnr
soyledi. HFnin istekleri dolrultusunda haarlanan yeni triti.in kanununun, devletin tutun riretiminde rolalmadtlr bir gahgma oldugunu vurgulayan Gulprnar, yasanm bir an

once netlile kavugmasr gereKilinin

altrnr

gizdi.

Grilprnar, Kasrm ve fuahk avlanmn tarla
hazrrh!r donemi oldu!unu, ureticinin hazrrhk

yapabilmesi igin tutun ehp ekrneyecelini

bilmesi gerektilini wrgulayarak, herkesin

endigeli bekleyig igerisinde oldufunu
soyledi.

Biiyiik Uluslararasr girket
Gtilprnar; Eu an ti,ittinde 400 milvon kilo
civannda stok oldulunu vurgulayaiak, soz5

lerini gciyle stirdrirdti

:

'Ege Bolgesi'nde insanlar kotaya uyarken
Dofu'dak tireticiye "ekin, alaca!2" diy"tt
siyasetgi, bugirn ttitirnde stok var biz bu i$ten
elimizi gekmeliyiz dior. Yasa ile Gkel tamamen piyasalardan gekiliyor. Tekel'in gekitpiyasaya halen var olan uluslararasr

dili

tekeller hakim olacak Dtinyada 5 tane btiyiik uluslararasr sigara 0reticisi var. Yasa ile
Tiirkiye'deki t0tun sektorfi onlann kontrolune terk edilecek Ttirkiye'de, 15 yrl once 40
civannda ahcr firma varken, bugiin ise I 2- I 3
fi

rmamn varhdr sozkonusu. -

CumhurbagFam Yasaln lteden Veto Etti ?
CumhurbaEkanfnrn veto gerekEeleri araslnda a{rhldr olarak uluslararag tekellerin varh-

lndan

bahsedilmesi noktasrrun yatfiOn
anlatan G0'lpuraq itreticinin haksz rekabite
maruz kalmamasr igin Cumhurbagkanr'nrn
bu karan aldriru ileri stirdii.

GUlprnar, 'Y*ada, 0reticinin yabancl tekellerin insafina terk edilebilecefinden, haksz
rekabete zorlanabilecefinden bahsediliyor.
Bu olumsuduklan sezen CumhurbaElianl
yasayveto etti" diye konugfi,r.

SFrlcmTrkanacak

llts(LctinSistemi
iliEhn k<iyh: ve tireticinin
hddf ya$.uramasr gerektiline dikkat
!tut OzSfene4 yasada yer alan agrk arhrma
'trtllb sra

sisterni yerine sozlegmeli trretim sistemini
trysiye ettiklerini belirterek, goyle konugtu:

'Ozel sektor olarak ttitrin rireticisini her
gekilde desteklemeye hazrrrz. Sektcirun
<ilmesine t0ttin ihracatgrsr kesinlikle izin veremez. Uretici bitkin ve endiEeli. Biz kriyliiyri

memnun etmek zorunda oldu$umuzun

bi

lincindeviz.

Ancak 5u ozveriyi yapabilmemiz igin on0mrizu gorebilmemiz gerekiyor. Devlet bu iEten elini ayalrnr Eekiyorsa bunu bir an once
agklrla kavugturmah. Agrk artrrma sistemi
sektorii iyice zora sokar. Sozlegmeli 0retim
ile salhkl bir sistem kurabiliriz."
Yasa Qiftgiyi Magdur Ediyor
Aydrn Ziraat Odasr Bagkanr Kemal Qetin,
ttitrinrin uzun yllar populist politilolar nedeniyle <ild0r0ldrigiinii kaydederek, "izmirde
40 bin ton ttitiin riretilirken, gu an 9 bin ton
t0trin tiretiliyor. Bu sene 5 bin ton, gelecekte ise hiE olmayacak. T0trin tarrml giderek
bitiyor" dedi. Gslak halindeki yasamn giftgiyi

maldur ettilinibelirten Qetin, yasada mka-

yede sistemi ile ilgili aEklk getirilmedigini
kaydetti.
Yasa

Netlegmeli

Ege Ttittin lhracatgrlan Birlili

BaEkanl

Mahmut Ozgene[ tiltirn yasastnln netlegmemesi nedeniyle 6nlerini gciremediklerini ve
kanunun yasalagmasmrn ardndan ydnetmeliklerin de hazrlanmasmtn g0ndeme gelecelini kaydetti. 6z4ener, "Eiitemin ighfui
agslndan yonetmeliklerin hazrlanmasrnda
da geg kalnmamah.2O02 mahsulfi Oretimi
ile ilgili soru igareflerini zihinlerden silmek
gerek Qalrymalan hu verilmezse sistem
Ankar.a Oniversitesi Siyasal Bilgiler FaKiltesi
Oln Oyed hof. Dr. OiuzOyanise; Cumhur-

bagkaru Ahmet Necdet Sezer'in yasayr veto
efrnesine gerekge olaral yasayr Tfirkiye'nin
glorlanna aylsn bulmasln g<lsterdi,
O)ran, "Cumhurbagkanr Sezer'in iade gerek-

geleri ola.rndulunda; yan ile fuiayasa'run
sosyal devlet ilkesine, ulusal gkarlann t!sttinl0gti ve tanm, hayvanohk ve bu 0r€tim
dallannda galryanlann korunmasna iligkin
htkiirnlerine aylon|lfin gayet agk oldugu
g6r0liiyor. Gerekgeler arasnda ayflca; sosyal devlet ilkesi ve anayasal lalralar karglsrnda t0tirn iiretiminin diirzenlenmegi. t0tiin kalitesinin iyilegtirilmesi, TOrk tiitiin0n0n nite-

liiinin ve ttir0niln korunmasl ttfin ekilme
y6ntemleri,
fiitiin0n korunma
y6nternleri gibi konulann yanda dine*
lenmesi 6nemli bir elcildik olarak deferihracatg: Yasa ilutlaka Geqrneli
Uretici: SeldiirYabancdaraGeccr
Tttrrn ifuacatqrs, yarrrdrtki aigrk artrma
sisteminin safllkt
befirterek,
s6degmeli Oretim lonustrnda rsnar edilor.

akd hdde 2E *
dCIlblamor!r.ie-r-

ratsfa aki
urgr-lrloc
Tit|iirr Hcid

|b

ff

olduluna dikkat gekiyor. QiftEinin ahlmatif
ririin geligtirmesine tegvik verilmedilini belirten tiretici, yasanln iiretimi d0E0recelini
savLlnuyor.

YffffEn s6tlfrit(KKtw(flt(,

:, ,

YalErn Bayer

Ozellegtirmeden sorumlu Devlet Bakanl
Yrlmaz Karakoyunlu, milletvekillerine g6nderilen Tekel Oninlerinden oluEan yllbaEl
paketi igin "Bu yllardrr gelenek halinegelen
bir uygulama. Bu sene de tekannda salsnca
bulmadrk" bigiminde agklama yaptr.

1979'dan Seri Tek6l'de biEmtihendis

kadrosu ile gahglyorum. Bu s0re zarhnda
Gkel, her ylbaErnda memur kadrolu personeline "rasyon" adl altrnda Tekel tir0nterinden oluEan bir paket dafrtrdr. Gegmig yrllarda zengin olan bu paketler son yrllarda hafiflese de devam edegeldi. Bu yl ise tasarruf
tedbirleri gerekgesiyle dafirtrlmadl. Yadrrgamadrk Ancak basln konuyu g0ndeme getirdifinde tasarrufun milletvekillerini kapsamadrlmr <igrendik. G6r0nen o ki gelenelder

sadece milletvekillerine olduiunda yagryor,

tiretenlere geldi{inde vazgegmek kolay
oluyor. G6riigmeleri sanqh s0ren Tiittin
Kanunu yasalagtrlmda yabano tekellere
terk edilecek olan 0lkemiz sigara ve tfitfin
pazmmn son nemalan dafilfilryor olsa
gereK'diyor. T0t0n Eksperleri Demeli Bagkanl FarukG0lplnar.

HdRRiYEI
o8,o1.2002

trkanacak" dedi.

Tiirkiye'nin Qlkarlanna Aylon

* yrrdan titrn ihracatglan yasarrn bir
gegne.i gereldtiini dile ge_
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miZayedenin yapllmasr ile ilgili altyaprmn
olmadrlrnr, yasada bu konuda boqluklar

lendirildi" diye konughr.

[racatg ]rasailn hemen TBltt0l'den ge$halde dstemin Ukanacafinx

be, aEk arffma dstemhde

f,

Murat$ahln
Egefi tiitOn iireticileri,

9 Ocak zOOZcrc
yridirltle giren Tiittin Yasas/n sosyd d€vlet
anlaylglna ayklrr bularak veto eden
Cumhurbagkant Ahm€t Necdet Sezer'l Yilm

DsletAdamrllanetti.
80blnfunza

T0tfin Ekeperlerl Demefi tarafindan

Ege

B6lgesi'nin-en 6nemli t0frn 0retim merkJz-

lerinden birisi olan Yenik6/de (Ganrk6y)
dii'zenlenen toplantda bir aiaya gelen Ui'ttin
0retic'ileri, T0rk t0t0n eekt6r6n0n sonunu
hazrlayan yasanln iptal edflmesini istediler.

T0tiin yasasmrn iptali ign imza kampanyasl
baglatfildanru ve 80 bin imzaya ulagUldannl

ifade eden TOtOn Eksperleri Demeli

Batkant Faruk G0lpurar,
ftnzahmd(
zorunda kalan CumhurbaEkaru
'atattAlrmet Necdet Seze/in fuiayasa Mahkernert'he bagvurmasru beldedildedni $ryledi. Ana muhaleb
pailisinin'lasailn iptall igin Anayasa Mahkem€d'ne bawurdugunu dile gdiror Giirpnar,
Yeni TOfin tGnurnr th TOrWye fuua pazan

gokuluslu girketlerin haldmlyetine terk

edililor. Teld TOdh ltlebne Tedsled l6panacah gah{anlar itdz kahcalCd dedi,

G0lpmar,

TA* UlfncfuStntn

6lrn€rn€d

igin verdilderi miicadelede iilkerhi sey€n

he*a*n desrarnl OerueAnenntffilX1

t3.ot.20''2

rUnir

Espq-qi

oenre6i
a0Lreri
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8.EKiM.200 1 tarihinde yonetim l(rru-

lu Bagkammrz istanbul' da Tekel yaprak

Tritiin igletmeleri ve Ticareti Mr.iessesesi
M0dUni Oguz QELiK ile bir gorugme
yapmrytrr. Gor0gmede,

Dolu

ve Guney-

dofiu Anadolu Bolgesi'ne tayinleri grkan
meslektaglanmzrn durumlan ele ahnmry, tayini gktrgr halde daha sonra sarfr
nazar edilen memura gosterilen anlaygr, 30 yrhnr bu kuruma vermig mestek-

daglarrmzrn

da hak ettikleri ifade

edilmigtir.

Aym goriigmede, Yaprak Ttit0n Mijessesesinde dordunc0 yllanm tamamlamalanna ralmen yeterlilik srnavr yaprlmadlfr gerekgesi ile yardrmcr eksper
stattisirnde gahgtrrrlan meslektaglanmr-

an ya srnavlarrmn yaprlmasr ya da eksper status0nde ahmlara sokulmalarr talep edilmigtir. Mtiessese Miidrirltiltince

de GenelMtidurliikten bu yonde yetki
istenmig ancak talebe cevap verilmedifinden, 2001 tlr0nu Ege Bolgesi tespit
gahgmalannr da bu arkadaglanmz yardrmcl statrisr.inde yapmrglardu.

Yaprak T0tun Muessesesi Miidrirlti-

fii'ntin

1

netim l(rrulu Bagkanrmrz Faruk Cdlplyaparak Ttitun Kanunu' nu defierlendirmiglerdir.
14.Kasrm.2001 tarihinde Yonetim I(rrulu Bagkanrmz, yaprlan davet 0zerine
TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyonu'nun veto edilen Tut0n Kanunu gi)ndemli toplantsma kahlmqhr. Komisyon
tiyelerinin yanl srra sektor ile ilgili sivil
toplum orgutleri yoneticilerinin de katrldrgr toplantlda "Tutr.in Kanunu" ele ahnarak maddeleri uzerinde tartryrlmrgtrr.
Komisyon Seketeri (Manisa Milletvekili)
Ali SERDENGEQTI' nin gabalarr sonucu
gerek iktidara gerekse muhalefete
mensup komisyon 0yeleri 5 maddelik

MR bir toplantr

0-1 1 Ocaktarihlerinde yapma-

y programladrgl yeterlilik srnavlan, Ttit0n Kanunu gortigmeleri nedeni ile Tekel Genel Mtidilru Mehmet AKBAy' rn
Ankara'da bulunmasr ve olur verilememesi nedeni ile ertelenmigtir. yaprlan
gor0gmede $ubat ayr iginde smavlann
yaprlmasmn planlandrgr ofi renilmigtir.

19.Ekim.2001 tarihinde Tek Grda-is
Genel Merkezinde yoneticiler ile bir top-

lantr yaprlmrgtrr.'lioplantrda alternatif
Trltun Kanunu galrymasr ele ahnarak,
mevcut durum degerlendirilmigtir.
Yonetim Kurulumuz, 03 Kasm 2001 tarihinde Atattirkgri Dtigunce Derneli Genel Merkezi tarafrndan Akhisar' da tertiplenen "Tut0n Mitingi" ne katrlmrgtrr.

l3.Kasrm.2001 tarihinde izmir Ziraat
Odasrnda, Oda Bagkanr Regit KURgUN
ve ZiraatMtihendisleri Odasr izmir gube
Bagkanr Alaettin HACIlvldFZTiN ile yo-

bir

degigiklik oneri paketi 0zerinde

mutabrk kalmrglardrr. Sayn SERDENQEQTI ve sivil toplum org0tleri temsilcilerinden olugacak bir heyetin, bagta ilgili
bakan olmak 0zere hukilmet 0yelerine
ve parti bagkanlarrna gotrirmesi benim-

senen, "Tekvardiyada iki milyar adet sigara 0reten...." ifadesindeki "tek" ibaresi kaldrrrlsn, dretim planlamasr yaprl-

srn, Sozlegmeli Liretim ancak uretim
planlamast dahilinde yaprlsrn, Agrk futrma Merkezlerinde mudahale ahmlarr
yaprlabilsin, Tekel' in Ozeilegmesi durumunda lfurul dyelgi kontenjaru Trittin

Tanm Satrg Kooperatifleri Birlifi' ne
gegsin." geklindeki dneriler maalesef
higbir yere gotrirulememigtir. Zira yasa
veto edilen hali ile Sanayi ve Teknoloji
Komisyonu' nda g6riigtilmeden direkt
olarak 21. Kasrm. 2001 tarihinde Butge
Plan Komisyonu' nda iktidar partilerine
mensup Milletvekilleri'nce de elegtirilmesine ralmen ilk hali ile kabul edilerek
Meclis Genel l(rrulu' na sunulmuEtur.

21.Kasrm.2001 tarihinde Yonetim lfurulu Bagkanrmz Faruk GULPINAR tarafrndan NTV'de, Tiitun Kanununun B0tge Plan Komisyonu' nda goruqrilerek
lcabul edilmesi ile ilgili olarak bir deger-

lendirmeyapilmqtr.

Tutiin Kanunun TBlvlM Genel l(rrulu
giindemine almmasr r.izerine 25 fuahk
2001 g0n0nden baglayarak, ilgi gosteren gok sayrdaki milleWekiline faks ve emailyolu ile yasa hakkrndaki deferlendirmelerimiz gonderilmigtir.
3 1.fuahk.200 1 tarihinde Yonetim l{urulu Bagkanrmrz Faruk AdLPINAR NTV
de, gortigmelerine baglanan "Tutrin Kanunu" hakkrndaki delerlendirmeleri ile

dugtincelerimizin kamuoyu ile paylagrlmasmagahgmrytrr.
02.Ocak.2002 tarihinde Yonetim l{r.rru-

rllffiHWNWiN{w]$,#ilmll

ltt tl r

;l

lu Baglrarumz TGRT-FM Canh yaynna
baglanarak gdrtgmeleri stiren "Tr.itun
Kanunu" haklqnda yorum yapmrytr.
03.Ocak.2002 giinu, TBMM Genel Kurulu'nda ilk hali ile kabul edilen "Ttitun
Kanunu" hakkrnda Y6netim Kurulu
Bagkarumu NTV de bir delerlendirme
yapmrytu.

04.Ocak.2002 algamr EGE-TV' de canh
olarak yaynlanan "Soziin 6zu" programma kahlan Yonetim l(rrulu Bagkanrmrz Faruk CdLPINAR, diger konugmacrlar ile birlilrte telefonla baglanan milletvekilleriyle yeni yasa ve sonrasln yorumlamrgtrr.

Yonetim Krrulu'muz 08.Ocak.2002 tarihli toplantsrnda, 2001 yh iginde iizerindeki tiim baskrlara ra$men "Tritun
Kanunu"nu veto ederek Ttirk tuttinctisrinun iginde bulundulu karanhkta bir
megale yakan Cumhurbagkanlmlz Sa-

yn Ahmet

Necdet SEZER'

i 'Ylm

Devlet Adamr" segmigtir. Aynr girn yurt
gaprnda, Cumhurbagkammza sunulmak uzere yeni T0trin Kanunu'nun "Yii-

rutmeyi Durdurma ve iptal" istegi ile
Anayasa Mahkemesi'

ne goturulmesi

talebini ifade eden imza kampanyasr
baglatrlmrqtrr.

12. Ocak. 2002 tarihinde Gavurkoy'de

bir kahve toplanhsr tertiplenmigtir. Bu
toplantlda gegtifimiz yl aramzdan aynlarak Hak'm Rahmetine kavugan Onursal Bagkanrmrz Sayn Orhan 6ZET ams_rna her yl verilmesi driguniilen "Orhan
Ozet Trirk Tutuncul0!0'ne Katkr ve Hizmet Odul0" nun ilki EGE:TV Genel Mudur0 Sayn Ali BCIGE'ye, yaprlan torenle
takdim edilmigtir.
17.Ocak.2002 gunu SI{Y:TV sabah kugagrnda yaynlanan "Grinaydrn izmir"

programlnln canh yayrn konulu olan

Yonetim Kurulu Bagkanrmn Faruk
GULPIMR , Tuttin Kanunu siirecini ve
yasa sonrast TUrk Ttitunciil0g0n0n gelece!ini degerlendirmigtir.
Damgtay' a gidilmig, Dernelimizin agtrgr 1999-2000 yh ile Kamil YAVUZ arlradagrmzrn agtrlr 2000 yrh Destekleme
Kararnamesinin "iki maag slnrn "olarak
bilinen hrikrnriniln iptali ile ilgili davalann durugmalannln, 1 1.$ubat.2002 tarihinde Danrgtay ll.Dairesi 'nde gorulecegi, Bagbakanhk tarafrndan temyiz
edilen davada ise savcr incelemesinin
tamamlandrfr, davanrn Danrgtay idari
Davalar Genel Kurulu'nda Nisan ayna
kadar gorugulerek sonuglanmasrnrn
beklendigi ogrenilmigtir.
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':-:-:,13. 12.2001 tarihinde d0nyaya
g:.:rigtir. BOZDAG Eiftini kutlar,
Kerem'e saghkh, uzun biryagam dileriz.

':' ::
-

- ^^al

: :,( riftini
i :r dileriz
,.,

-

- :-- -;- :3::oiu meslektaqrmrz Cavit
: - :l : l,e e;i Yelda hanrmrn olullarr

DOGOM

Samsun Yaprak Tiitin lgletme Mud0rlugii kadrolu meslektagrmrz Necmettin
YILMAZ ve egi Hatice hantmtn ofullart
Oluzhan 17.72.2001' tarihinde dtin-

yaya gelmiqtir. YILMAZ giftini kutlar'
Ofuzhan'a saghkh, uzun bir Yagam
dileriz.

Samsun Yaprak Tiitiin igletme Mtldt-rr-

liig0 kadrolu

meslektagrmlz Furkan

KOQ ve egi Fetanet hantmtn olullarl
Hasan Burak 18.09.2001 tarihinde

dunyaya gelmi:tir. KOQ Eiftini kutlar,
Hasan Burak a saghkl. uzun bir yagam
dileriz.

Bahkesir \aprar

l*:::

Isletme rr\udur-

Itigu kadro.- :.es,el<tagrmrz $aban
KESEN ve es Se,g rantmtn o$ullan
Kemal Barrs 23 !19.2001 tarihinde
diinyaya gei:-.5:.:. KESEIj Eiftini kutlar,
Kemal Bans a sag.ti:, uzun bir yagam
dileriz.

Manisa Yaprar l-:-:. Igletme Miidurlugu kadrc.- :::s.e{astmtz Huseyin
Rahmi

$AHI-

':

:s. \urhan hanlmln

olullarr On:e: ::::-:

02.10.2001

tarihinde dl:'a,: :e.nigtir. SAHIN
Eiftini kutlar, 'l:: e: ::arun'a salhkh,
uzun bir yasa:-. :..::.:

l-:-:. ,-.letme Mudtir*.s:rallmlz
Nurettin
CA\Lrj .: =s -.i:- :'ranlmln olullarl
Se.a-:::- -: --.2001 tarihinde
. -- ., =.": :: *.s:,r. CAVLAK Eiftini
'.-: :- S=.a:.a::.: e saglrklr. uzun bir

Hatay \bo:a..

lug0 kac::

,

:sa:-- :,,e:2.

-.--=_: - : is.: Ba;kanlarrndan Izmir
"::':. -: - - .s ::-:.e lludurltrgir kad-

::.- *:::'::: ^-: \fmet Hamdi
Ca\',-: '= == := ::: -.a:l:nLn OgUllan
Ol<ra:.-s i- -- -: . :arihinde
r"r-'^
'-S::* kutlar,
- -: :
ryc_\ c
uul
Okvanus ?- -=;.=:
- -:
-:-- :' ,asam
.

dileriz.
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Ourimff Hill*gAcA

Benzer veya farldr birEok molekilii
briytik motekiiller EeHinde birlegtirmek
2. Aylnnhk - isimlerden yer ve zaman
zarfr tureten bir ek - Bag ve sonu belli

stire

3. Turpgillerden yapraklan salata gibi
yenen kokulu bir bitki - iptidai deniz
tagfi - Oya yapmakta kullamlan bir
araE - lsyan eden
4. Fideizm-Ermig,veli
5. K6k, sap ve yaprak biEiminde fark_
hlagmamrE bir bitkinin yagama ve bti_
yiime orgam - Amasya yoresinde tii_
ti.in yapraklarrmn asrldrlr yer - Bir iE
organtmtz

6.Birgrda - iptidai deniztaqril - Briyuk

zoka

7. Ses bilimi - Paylama, azar

8. Ince, duzg0n dokunmug pamuklu

kumag - Srracagillerden mavi ve be_

yaz,Eigekler aEan bir bitki, yavgan otu

9. A.B.D. de bir eyalet - Kria ziman

Ince gozenekli sentetik dokuma

_
_

Geniglik
10. Kralige - Bir gda - Derin olmayan

yemekkabr

ll:

.Sun

- Bir

Ealgr aleti

- Bag, kafa,

bitkilerin tepe lcsmr - Miskete nlte vu_
rarak oynanan zrpzlp oyunu

12. Igine sokma, iliEtirme -

Erme_

nistan\n baEkenti - Otlak
13. Aza - Osmanh Devletinde zama_
nm olaylanm yazmakla gorevli devlet
tarihgisi

SOLDAN SAGA:
1. Thnm urunleri fiyatlannm devlet ta_

rafrndan tesbitinde kullanrlan ve
tireticilere ekonominin diler sel<torle_

rile

dengeli bir gelir temin ettirmevi

ongoren fiyattesbit metodu

makyaj malzemesi

Tanrtma yaasl
8. Buyrukveren - Algakgon0lltiluk
9. hkek kegi - Krigtik nebat - put

11. Evcil bir hayvan - Mahkeme

3. Bolgesel, mahalli - Ihrh bir bitki _

ismi

yla soloyapan kimse $arttalasr

5. Su - UlaEtrrma - Bir ig igin gerekli
olan malzemelerin trimti
6. Bir orgarumz - Bir ilimiz - Geri do_
nen

7. Kadrnlann gozlerine kullandrfr bir

12. IEaret - Bir alay sozu - Bir erkek

13. Irmak afzlannda deniz baslcm
sonucu olugan yuksek kenarh krvr
biEimi - Dar ve kahnca tahta - mercet<
la. iletki - Bir tur yaban mersini - Bir
baglag

15. Eski bir medeniyet - Hayvan yakalamak igin kurulan tuzak - Kim_
yada eksi ug

romanve oyun yazan - Bir hayvan

ka_

2. Yanslma - Dokumaqlann kullan_
drlrhiEukkamrE
Demirinrumuzu

eserlerife tanrdrlrmz Eair; hikay6ci,

10. $iir yazan kimse - Organ veya do_
lanlann arasndaki bogluklar - Tersinam
ranm bildiren belge - Tersi yanarda!_
dan p0skuren madde

4. itikat, inang - Sesiyle veya bir galgr

14. Yassr demir gelik lriin0 - Bir harfin
okunugu-Yanlc.
15. Ttitun Zamant ve Acr Ti.it0n gibi

-
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NOSTALJI

AYAR
SOLDAN SAGA ( tukadakiler ) : Cihan iZiqinl-i, itirami ylLDtRIM, Hnseln BA$ARAN, Bahattin Feri_dun, I$lK, Suat TANIL- Yusuf
Kemal UQAN
Adnan EKI\EKQi,'Kadir ACAR, gat<ir USfUn, Ramazan DEMIRKOL, Vedat KAIXAN, Bunyamin ATA$, Hakkr Gurcan OZ,Yavuz
: serahattin ERruRK, reoman ozQELiK, RefikyEL,,Erol.QENoeLfl, orhan rAP-ARLl,l:lS4I9cLq,^
Ormant
Kadir OZTURK, Eiaa SEnASL"U, Ctineyt t<OQru<, Necati GENQ, Sill"y-un SARIqALI, Hacr Mehmet OZER (1984 - 1985) Belgrad

3b'$mgX#i"o".H-131i

55. Saylmzda Bulmaca
O dtil ii mtizfi Kazananla r
Yaynlanan bulmacay dolru Eozerek

dernefimize gonderenler arastnda
yaprlan kura gekiliginde meslektaglanmrz Onur OZKURT ve Ali GEY|K
Samuel P Huntington'un "Medeniyetler Qatrgmast" isimli eserini kazanmtglardrr. Kendilerini kutlar ilgilerinin devaTekel Y.T igletmeleri Muessesesi M0dirlugunce 24-27

fuahk 2001 tarihleri araslnda "Zarahlarla m0cadele"
konusunda izmir Y.T iqletme Mtidurlugunde bir egitim
semineri duzenlenmiqtir.

mrnl bekleriz.

Bu saymtzda

bulmacamtzt dolru

Eozup 20 Mart 2002 tarihine kadar der-

igletme Mudurl0klerinden Zararltlarla Mtcadele Sorumlulan (Eksper - Muhendis) ve ilag Uygulayrcrsr iggilerin katrldrfr seminerde konu ile ilgili uzmanlar bilgi

nefimize ulagttranlar arastnda kura ile
belirlenecek 2 kigrye Detlef BLUHM'un
" Colombus'tan Davidoff'a Tutun ve

vermiqlerdir.

Kultur " isimli eseri hedive edilecektir.
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